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Pagal JAV vyriausybės pra- 

neitam Sov. S-gos, R. Vokieti
jos ir Čekoslovakijos armijos yra 
pasiruošusios kiekvienu metu į- 
žengti į Lenkiją.
Lenkijos komunistų partijos 

centro komitetas paragino gy
ventojus susilaikyti nuo neramu
mą kėlimo, nes tai galį kraštą 
privesti prie akinio ir morali
nio susinaikinimo. Panašų pa
reisimą paskelbė ir Lenkijos 
kariuomenės vadai.
Maskvoj susirinkę Varšuvos 

pakto valstybių vadai pareiškė 
viltį, kad Lenkija pati susi
tvarkys su krize, bet ir pastebė
jo, kad Lenkija galinti pasitikė
ti broliškų valstybių solidarumu 
ir ji| pagalba.
Lenkijos kolektyviniam 

ūkiami nepriklausą ūkininkai 
taip pat siekia įsteigti nepri
klausomą uniją, bet žemės ūkio 
misteris Leon Klonica atsisakė 
ją įteisinti. Ūkininkai pareikala
vo, kad su jų atstovais susitik
tą miu. pirmininkas Josef Pin- 
hvskd, nes priešingu atveju jie 
paskelbsią streiką. Unijos orga
nizatoriai skelbia, kad jie atsto
vaują 05 mil. ūkininkų.

Sorietaj žinių agentūra Tass 
apkaltino Lenkijos darbininkų 
nepriklausomą uniją, kad ji ve
danti priešrevoliucinę kovą su 
vyraiasybeir fabrikų vadovy- 

. bta.
Sov- S-4t»s ir jos sąjunginin

ką kariuomenės judėjimui ir ki
tiem jaj pasiruošimam invazijai į 
Lenkiją sekti JAV pasiuntė į 
VVolrietiją 4 radaru aprūpin
tus seBtino lėktuvus.

Valst sekr. Edmund S. Muš
kit beidamas Briusely paragino 
Nato valstybių užs. reikalų mi- 
nisterius pritarti JAV priemo
nė prieš Sov. S-gą, jei pasta
roji nutartų įsiveržti į Lenkiją. 
JAV siekia šį klausimą iškelti 
Madrido konferencijoj arba net 
išjos pasitraukti ir nutraukti vi
sus didelio masto Sov. S-gos 
vykdomus projektus, kuriuose 
betkuriuo būdu dalyvauja vaka
rą valstybės.

Egipto delegacija, besilanky
dama JAV paragino prez. Car- 
ter ir "būsimąjį prez. Reagan į- 
steigti Egipte ginklų ir karinių 
priemonių sandėlius staigaus 
panaudojimo junginio kariuo
menė dalim aprūpinti.

Izraelio aukšč. teismas nu
spendė, kad vyriausybė turi tei
sę deportuoti okupuoto vakari
nio Jordano kranto miestų bur
mistras, bet patarė leisti jiem 
grįžti ir eiti pareigas, kad būtų 
įsitkirata jų noro bendradarbiau
ti su Izraeliu nuoširdumu. Vy
riausybė šio patarimo nepaklau
sė ii burmistrus vėl' ištrėmė. 
Ddto įvyko arabų demonstra
ciją

Portugalijos min. pirmininkas 
Francisco Sa Cameiro ir keli kiti 
aukiti vyriausybės pareigūnai 
žuvo lėktuvo nelaimėj. Jo pa
reigos laikinai eis jo pavaduoto
jas Diego Fleitas do Amarai.

tadi Arabijos karalius 
Khalid paragino Jordano karalių 
Husoein ir Sirįjos prez. Hafez 
al-A$sad taikingai spręsti tarpu
saviu ginčus.

Sov. S-ga numato Afganistane 
pasilikti ilgesnį laiką, nes ji ten 
pradėjo statydinti savo įgulom 
kareivines.

JAV gynybos sekr. Harold 
Brom įspėjo sąjungininkus, kad 

t jie turfetų susiprasti, jog jų sau
gusis turi jiem rūpėti tiek pat 
kaip ir JAV.

Imtinasis prez. Ronald 
Rauna painformavo Egiptą ir 
IznelU kad jis numatęs vykdyti 
Cmp Dnrid jų pasiektus susita- 
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KUNIGŲ VIENYBĖS KLAUSIMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 44

Šiais metais Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis Petras Anilio- 
nis į Kauno m. Vykdomąjį ko
mitetą sukviestiems dekanams 
pasakojo: “Kalbėjausi su vysku
pu, ir jis sakė, kad popiežius ra
ginąs Lietuvos kunigus laikytis 
vienybės”. P. Anilionis ir į jį pa
našūs nori įtikinti, kad didžiau
si Bažnyčios vienybės griovėjai 
esą kunigai “ekstremistai”, o so
vietinė valdžia, kaip ir popie
žius, trokštanti kunigų ir Bažny
čios vienybės.

Krikščioniškos doktrinos 
klausimuose vienybės Lietuvos 
kunigams galėtų pavydėti 
daugelio katalikiškų kraštų ku
nigai. Savo vienybę jie pade
monstravo 1979, vieningai pro
testuodami prieš Religinių susi
vienijimų nuostatus — protestą 
pasirašė 522 kunigai ir 2 vysku
pai. Tik nedidelė kunigų dalis 
nepasirašė: vieni dėl baimės, 
kiti dėl kolaboravimo su KGB ar 
kitų priežasčių. Tačiau kai kur 
vienybės pasigendama.

KGB nuolat kuria planus, kaip 
efektyviau griauti Lietuvos ku
nigų vienybę. Klierikai ir kuni
gai verbuojami būti KGB agen
tais, užverbuotus kunigus sten
giasi pravesti į didžiausias pa
rapijas, išleidžia į užsienį ir pan. 
Norėdami pakirsti kunigų pasiti- 
kė$raą ir sumaišyti protus, kad 
nebūtų išryškinti kunigai-ko- 
laborantai, Valstybinio saugumo 
organai kartais leidžia vyskupui

Gustav Dore — Kristaus užgimimas

MIRĖ ESTUOS 
KONSULAS NEW Y0R

Vėžio ligos iškankintas gruo
džio 4 New Yorke mirė Estijos 
konsulas Linkborst, 68 m. am
žiaus, palikdamas nuliūdusią 
žmoną ir sūnų su šeima Švedi
joj.

Gruodžio 11 estų liuteronų 
bažnyčioj New Yorke įvyko pa
maldos, o po jų atsisveikinimas 
ir laidotuvės.

Prie kanto buvo padėtas Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos 
vainikas. Laidotuvėse dalyvavo 
ir ttnsvemnnno zogį tara 

paskirti ir uolų kunigą į didelę 
parapiją arba vienam kitam ge
ram kunigui išvykti į užsienį. 
Siekdama sukelti kuo daugiau 
tamsos ir sąmyšio, KGB per savo 
kolaborantus laiškais ir kitomis 
priemonėmis Apaštalų Sostui 
teikia klaidingą informaciją. To
dėl, kalbant apie kunigų vieny
bės griovėjus, pirmiausia reikia 
prisiminti Valstybinio saugumo 
komitetą (KGB), o tik paskui ieš
koti antraeilių priežasčių.

Vykdydama šį skaldymo dar
bą, KGB per savo kolaborantus 
(pareigūnus, dvasiškius ir kitus 
asmenis) nuolat kalba apie “vie
nybės” reikalą. Ji siekia kunigų 
vienybės su kompartija, su 
Leninu, su KGB. Valstybinės 
bedievybės pareigūnų lūpose 
žodis “vienybė”, kaip ir žodis 
“taika”, turi specifinę prasmę, 
— sovietinei valdžiai reikalin
ga tik tokia “vienybė” ir tokia 
“taika”, kuri padėtų viską už
grobti ir, kas jai netinka, sunai
kinti.

Kunigai, visiškai ar iš dalies 
kapituliavę prieš KGB, kartais 
galbūt ir patys to nesuvokdami, 
pradeda naudoti sovietinę ter
minologiją, pvz., jie kalba: “Kro
nika ardo kunigų vienybę” arba 
“TTG Katalikų komitetas nori 
išgarsi” ir Lt.
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Kaip suprasti-tikrą Lietuvos 
kunigų vienybę? Tai besąlyginė 
ištikimybė Kristui, Bažnyčiai ir 
popiežiui. Vienybė reikalauja,

konsulas Anicetas Simutis, kuris 
Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos vardu pareiškė užuojautą 
našlei, Estijos gen. konsului 
Ernst Jaaksonui ir Estijos 
Diplomatinei Tarnybai. Tarp 
kelių šimtų estų ir amerikie
čių laidotuvių pamaldpse da- 
fyvavo jamna onnuaene, negi- 
na Budrienė ir Viktorija Ceče- 
tienė.

Pamaldose ir atsisveikinimo 
ceremonijose taip pat dalyvavo 
ir žodį tarė JA. V. prie 

kad Ordinarai bažnytiniais rei
kalais tartųsi ir su kunigais, ne 
tik su sovietiniais pareigūnais, 
kad kunigai apie Bažnyčios vi
daus problemas ir planus ži
notų daugiau negu KGB, kad už 
tikėjimo laisvę, lenkų primo kar
dinolo Višinskio pavyzdžiu, ko
votų visi, o ne 70-80 procentų 
kunigų. Vienybė reikalauja, kad 
kunigai, padarę klaidą ir tapę 
saugumo kolaborantais, tuojau 
viešai nutrauktų! šį gėdingą san
dėrį, o jeigu šito nepadaro, jie 
privalo žinoti, kad nė pats Kris
tus nereikalavo apaštalų vieny
bės su Judu ir fariziejais.

Siektina vienybė tik tarp geros 
valios kunigų, besisielojančių 
Bažnyčios reikalais, bet ne visa
da sutariančių dėl veiklos meto
dų. Čia, be abejo, reikalingas 
dėmesys ir pagarba kitaip ma
nantiems. Vis dėlto ir čia pa
brėžiame, kad ir KGB kolabo- 
rantai-kunigai teisinasi turį gerą 
valią, o savo bendradarbiavimą 
su KGB vadina “kitokia taktika”. 
Todėl teisingą nuomonę apie 
kunigus gali susidaryti tik tie, 
kurie pastoviai mato jų gyveni
mą ir veiklą, ir lengvai gali su
klysti Vakarų žmonės, pabend
ravę su vienu ar kitu kunigu 
keletą savaičių.

Mes esame įsitikinę, kad 
Apaštalų Sostas supras, kodėl 

- nėre Lietuvoje pilnos kunigų 
vienybės ir kodėl Jis gauna tiek 
daug tarpusavyje prieštaraujan
čios informacijos.

tinių Tautų Misijos politinis pa
tarėjas Duvid F. Lasnbertson ir 
estų organizacijų atstovai.

Užuojautas raštu tarp kitų pa
reiškė Valstybės departamento 
Europos reikalų pasetaetorius 
George S. Vest, Ryfl| Europos 
departamento rMnektosfass pava
duotojas Bany J. Gibraore ir Bal
tuos skyriaus viršininkas To
mas Longo.

JAV msltort na Visto amu dėl 
1,500 vietnamiečių įkurdinimo 
JAV. Pirmoj eilėj bus gabenami 
turintieji Sa gfemtaH « dirbu 
JAV įstaigose.

Neribota Dievo meilė, bega
linis Dievo gailestingumas žmo
gaus ir pasaulio menkystės aki
vaizdoj, Dievo meilė, nugalinti 
mirtį, nuodėmę ir bet kokį blogį, 
Dievo meilė, pilnai apsireiškusi 
Kristuje, kuris pakelia žmogų 
iš moralinio nuosmukio bedug
nės ir išlaisvina jį iš didžiausios 
grėsmės, — tai antrosios popie
žiaus Jono Pauliaus II encikli
kos tema.

Enciklika, kurios lotyniškas 
originalas prasideda žodžiais 
“Dives in misericordia” (Die
viškojo gailestingumo apstybė), 
buvo oficialiai pristatyta spau
dos atstovam, išdalinant jos teks
tą, išverstą į pagrindines kalbas.

Paties popiežiaus pavedimu,

konferencijoj, Vatikano radijo 
generalinis direktorius Roberto 
Tucci visų pirma nurodė šios 
enciklikos ryšį su pirmąja Jono 
Pauliaus II enciklika “Redemp- 
tor hominis”, kuri buvo paskelb
ta prieš nepilnus dvejus metus 
— 1979 kovo 15.

Šv. Tėvas norėjo, kad naujoji 
enciklika būtų pažymėta pirmo
jo Advento sekmadienio data. 
(1980 lapkričio 30). Kasmet su 
Adventu prasideda vis nauja šir
džių kelionė į Kristų, kuris mus 
apreiškia Dievą Tėvą ir jo ne
ribotą meilę žmonėm, — pažy
mėjo pats Jonas Paulius II, sek
madienio vidudienį kalbėdamas 
maldininkų miniai. — Encikli
kos tikslas kaip tik ir yra primin
ti šiuolaikiniam žmonėm tą ne
ribotą Dievo meilę ir jo begalinį 
gailestingumą.

Apie Dievo meilę Šv. Tėvas 
enciklikoj kalba pasiremdamas 
Šventojo Rašto Senuoju ir Nau
juoju Testamentu bei krikščio
niškąja Tradicija, susiedamas ją 
su D Vatikano susirinkimo 
mokslu, ypač •« te— titrą. įja

Salvadoro karinė junta pašali
no savo liberalų narį pik. Adolfo 
Arnoldo Majano.

Sov. S-ga, R. Vokietija ir Če
koslovakija įvykdė dalinę atsar
ginių mobilizaciją. Sov. S-gos 
šaukimas palietė Karpatų sritį, 
Gudiją ir okupuotas Baltijos 
respublikas.

Pagal JAV žvalgybos duome
nis 2/3 sovietų kariuomenės di
vizijų yra nepasirengusios karo 
veiksmam. Žinoma, toks spren
dimas grindžiamas amerikiniais 
standartais.

Lietuvoje mirę kunigai
Lietuvoje šiais metais mirė 18 

kunigų. Paskutiniu laiku mirė 
šie kunigai:

Dusetų parapijos altaristas 
kun. Mykolas Bugenis, Alksnė
nų parapijos klebonas kun. Vin
centas Kizlaitis, Birštono kuni
gas Juozas Vaitelis, Luokės ir 
Upynos parapijų klebonas kun.

MALDOS DIENA UŽ LENKIJĄ

JAV LB kviečia visus lietu
vius - gruodžio 21 pamaldose 
prisiminti lenkų tautą ir pasi
melsti bažnyčiose, kad Dievas 
padėtų jiem, kovojant už savo 
tikėjimo ir tautos Itavų, kad 
Raudonoji Aringa neįriveržtų į 

apie Bažnyčią šiuolaikiniame 
pasauly — “Gaudium et spės”. 
Jėzus Kristus, apreikšdamas 
Dievą Tėvą ir jo meilės paslap
tį, pačiam žmogui pilnai parodo, 
kas iš tikrųjų yra žmogus, ir at
skleidžia žmogaus pašaukimo 
kilnumą, šiais konstitucijos 
“Gaudium et spės” žodžiais 
pats Šv. Tėvas nusako savo pir
mųjų dviejų enciklikų organišką 
ryšį. Tai tarytum dvi tos pačios 
enciklikos dalys.

Naujoji popiežiaus Jono Pau
liaus II enciklika “Dives in 
misericordia” yra padalinta į 
aštuonis skyrius.

Pirmąjame skyriuj svarstomi 
du klausimai: dieviškojo gailes
tingumo apreiškimas ir dieviš
kojo gailestingumo įsikūnijimas.

Antrajame skyriuj apžvelgia
mas mesianinių Dievo pažadų 
išsipildymas Jėzaus Kristaus 
asmeny ir jo moksle.

Trečiasis skyrius yra skirtas 
Senojo Testamento mokslui 
apie Dievo gailestingumą.

Ketvirtajame skyriuj atskirai 
kalbama apie sūnaus palaidūno 
palyginimą Naujajame Testa
mente, pabrėžiant žmogaus as
mens vertę ir žmogiškąjį orumą.

Penktasis skyrius kalba apie 
velykinę paslaptį, kuri apima 
kryžių, kančią ir prisikėlimą. Čia 
dieviškoji meilė apsireiškia visa 
savo jėga, kaip mirties ir nuo
dėmės nugalėtoja. Šiame skyriuj 
atskirai kalbama apie Jėzaus 
Kristaus Motiną Mariją, kaip 
apie Gailestingumo Motiną.

Šeštajame skyriuj Jonas Pau
lius II žvelgia į šiuolaikinio 
žmogaus padėtį, nurodydamas 
nerimo ir grėsmės šaltinius.

Septintajame skyriuj yra ap
žvelgiama Bažnyčios misija, 
skelbiant ir vykdant pasaulyje 
ateviMtajo gaiiesimgiiino

Aštuntajame skyriuj Šv. 
Tėvas kalba apie maldos 
reikšmę Bažnyčios ir kiekvieno 
žmogaus gyvenime: Bažnyčia 
savo malda šaukiasi Dievo mei
lės ir gailestingumo mūsų laikų 
sutemose.

Pagrindinė idėja, kuri sieja 
abi popiežiaus Jono Pauliaus II 
enciklikas, yra teocentrizmo ir 
antropocentrizmo ryšys — ryšys 
tarp Dievo ir žmogaus. Žmogaus 
negalima pilnai ir giliai suprasti, 
atmetant Kristų, arba tiksliau sa
kant, žmogaus negalima pilnai 
suprasti, atmetant Dievą, kuris 
apsireiškė Jėzuje Kristuje.

Leonas Šapoka, Sidabravo — 
kun. Pranciškus Masilionis, Jo
niškėlio — Bronislovas Jareckas, 
Žilino — Antanas Šležauskas, 
Žarėnų-Latvelų ir Šakynos para
pijų klebonas kun. Pranciškus 
Daugnora, Žeimių parapijos 
altaristas Antanas Siekliuckas, 
Viliūnų parapijos klebonas kun. 
Juozas Gylys.

jų kraštą ir kad Lenkijoj prasi
dėjęs laisvės sąjūdis atneštų 
Lenkijai ir visom rasų paverg
tom tautom visišką laisvę ir 
nepriklausomybę.

LAV LB Krtoto Valdyba
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TOMAS VENCLOVA MADRIDE
ALGIMANTAS S. GfiCTS bės ženklas yra svarbus. Prakti-

Portugalijos prezidento rinki
mus didele dauguma laimėjo 
dabartinis prez. gen. Antonio 
Ramalho Eanes.

Saudi Arabija stengiasi prikal
bėti Pakistaną, kad jis įkurdintų 
S. Arabijoj vieną savo kariuo
menės diviziją už Pakistanui ža
damą 1 bil. dol. ūkinę paramą 
per metus. Tuo norima apsi
drausti nuo galimo Irako ir Ira
no karo išsiplėtimo.

Lenkijos darbininkų nepri
klausomos unijos Solidarnosc 
vadas Lech Walesa uždraudė 
streikuoti per ateinančias 6 sa
vaites ir skelbti be jo sutikimo 
unijos pareigūnų pareiškimus.

Daugelio pasaulio pramoni
ninkų susidaryta iliuzija apie ne
ribotas Kinijos rinkos galimybes 
pamažu nyksta, nes Kinija su
stabdė su Japonija sudarytos su
tarties — pastatydinti 5 bil. dol. 
vertės plieno fabrikų — vykdy
mą. Taip pat buvo sustabdytas 
ir už 180 mil. dol. akrilo fab
riko statymas. Kinijos spauda pa
žymi, kad Kinija persistengė su 
savo akiniais projektais.

Nors. Nikaragvos revoliucijos 
metu katalikų Bažnyčia bendra
darbiavo su sandinista partiza
nais ir vėliau keliem kunigam 
buvo pavestos valdyti kelios mi
nisterijos, tačiau dabar katalikų 
vyskupai apkaltino vyriausybę 
proteguojant klasių neapykantą 
ir įsakė vadovaujančias vietas 
vyriausybėj turintiem kunigam 
iš jų pasitraukti.

Nors Indija nepritaria Sov 
S-gos invazijai į Afganistaną, bet 
ji pripažįsta, kad gali susidaryti 
tokia tarptautinė būklė, kad 
invazija pasidaro neišvengiama.

Salvadore neišaiškinti teroris
taipagrobė Ar riūŽudė 3 ameri- 
ISeteš katalikų ordino vienuoles 
ir bpasauliett^savanorę. JAV dėl 
tosustabdė akinės ir karinės pa
galbos tiekimą ir pasiuntė komi
siją įvykiui ištirti.

Sov. S-ga leido išvykti į vaka
rus disidentui satyrikui Vladimir 
Voinovič su žmona ir dukra.

Lenkas Andrzej Perka pagro
bė vietinio susisiekimo kelei
vinį lėktuvą su 21 keleiviu ir pri
vertė jį nusileisti V. Berlyne, kur 
jis buvo sulaikytas.

Venecuelos teroristai pagrobė 
vietinio susisiekimo keleivinį 
lėktuvą su 114 keleivių, ir, pa
sigrobę iš lėktuvo 1.6 mil. dol.. 
pabėgo.

Zimbabwe ministeris Edgar
Z. Tehere teismo buvo pripažin
tas kaltu, kad nužudė baltąjį
ūkininką, bet, pasinaudojant 
buv. lan Smith vyriausybės iš
leistu įstatymu, kad ministeriai 
negali būti kaltinami dėl krimi
nalinių nusižengimų, jei tai 
buvo padaryta be blogos valios, 
buvo paleistas.

Sov. S-gos kariuomenės vadas 
R. Vokietijoj gen. levgeni F 
Ivanovski buvo atšauktas į 
Maskvą, o į jo vietą buvo pa
skirtas gen. Michail M. Zaicev.

Gvatemaloj teroristai pagrobė 
amerikietį fabriko direktorių 
Clifiord Steven.

Madride, Ispanijoj, vykstant 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijai (Helsin
kio ir Belgrado konferencijų tę
siniui), ten buvo nuvykęs 
Lietuvos Helsinkio grupės na
rys rašytojas Tomas Venclova, 
dabar profesoriaująs Yale uni
versitete, Connecticut Jis malo
niai sutiko atsakyti į keletą jam 
pateiktų klausimų Madrido kon
ferencijos ir disidentinio bei re
zistencinio judėjimo reikalais.

-o
Kas paskatino ir kokios prie

žastys nulėmė Jūsų sprendimą 
vykti Į Madridą?

Buvau ir tebesu Lietuvos Hel
sinkio grupės narys. Jos nariai 
steigėjai raštu įgaliojo mane at
stovauti grupės interesams Va
karuose. Kiek pajėgdamas, pro
paguoju ir tęsiu Vakaruose LHG 
veiklą, ty. kalbu įvairiuose lie
tuvių bei tarptautiniuose fo
rumuose apie žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje. Madridas šian
dien yra svarbiausias iš tokių 
forumų, todėl važiuoti į jį buvo 
natūralu. Juk vienas iš Madrido 
konferencijos tikslų — tikrinti, 
kaip vykdomi Helsinkio susi
tarimai žmogaus teisių šiltyje— 
yra ir mūsų grupės tikslas. Tu
riu tikrų žinių, kad LHG nariai 
pageidavo, jog vykčiau į Madri
dą

Nors apie Helsinkio grupes 
daug rašyta ir šnekėta, tikriau
siai verta priminti apie jas svar
biausius faktus. Pirmoji Helsin
kio grupė, vadovaujama profeso
riaus Jurijaus Orlovo, įsisteigė 
Maskvoje 1976 pradžioje. Kiek 
vėliau įsikūrė — chronologine 
tvarka — Ukrainos, Lietuvos, 
Gruzijos ir Armėnijos grupės. 
Tai laisvi piliečių susibūrimai, 
veikiantys įstatymo ribose ir do
kumentuojantys į-tfarrius žmo
gaus teisiu pažeidimus. Grupės 
skelbė faktus apie- religinę bei 
tautinę diskriminaciją, politinių 
kalinių padėtį, emigracijos var
žymus ir Lt Kadangi grupių na
riai pasirašo pavardėmis ir už 
skelbiamų duomenų teisingumą 
prisiima pilną atsakomybę, į jų 
liudijimus kreipiama gal kiek 
daugiau dėmesio negu, saky
sime, į neoficialiosios spaudos 
liudijimus.

Nuo pat pradžių buvo aišku, 
jog sovietų valdžia stengsis nu
traukti tokių jai nepatogių gru
pių veiklą. Beveik visi grupių 
steigėjai ir aktyvieji nariai po 
kurio laiko buvo areštuoti ir ga
vo ilgus kalėjimo terminus. Savo
sąmoninga auka jie žymiai pa
veikė Vakarų viešąją nuomonę.
iš dalies gal ir Vakarų valsty
bių politiką. Lietuvoje neteko 
laisvės LHG narys steigėjas Vik
toras Petkus, nariai Balys Ga
jauskas, Algirdas Statkevičius, 
Vytautas Skuodis. Vienas narys 
steigėjas — kun. Karolis Garuc- 
kas — neseniai mirė.

Šiuo metu Ukrainos, Gruzijos 
ir Armėnijos grupės, kiek žino
ma, yra sutriuškintos. Lietuvos 
grupė tebeveikia. Tiesa, jos 
veikla, atrodo, dabar apsiriboja 
simboliniais pareiškimais, ta
čiau ir toks laisvų žmonių gyvy-

nį grupės darbą, matyt, bus 
didele dalimi parėmęs Tikinčių
jų teisių gynimo komitetas, susi
daręs tais pačiais pagrindais. Te
begyva yrą ir Maskvos Hel
sinkio grupė.

Keli grupių nariai emigravo į 
Vakarus. Maskvos grupei oficia
liai įgaliota atstovauti Liudmila 
Aleksejeva, Ukrainos grupei — 
gen. Piotras Grigorenko, Lietu
vos grupei — aš. Vakaruose yra 
ir daugiau narių, bet tik trys 
turi šį “oficialų statusą”; kiti 
veikia savo vardu, kaip privatūs 
asmenys.

{domu, kad mūsų pavyzdžiu 
Helsinkio grupės susikūrė ir 
kitose valstybėse. Jų jau esama 
bene keliuose Rytų Europos 
kraštuose, pvz. Lenkijoje. “Hel
sinki Watch” atsirado ir Ameri
koje; jai vadovauja Bandom 
House leidyklos prezidentas 
Robert L. Bemstein. Su Ameri
kos grupe bičiuliškai bendrauja
me. Ji prisidėjo ir prie mano 
kelionės į Madridą; kitą dalį 
išlaidų padengė Lietuvių Bend
ruomenė, kuriai čia reiškiu pa
dėką.

Ar Madride viešėjimo metu 
turėjote progų susipažinti su 
konferencijoje dalyvaujančių 
valstybių atstovais ir asmeniš
kai pajusti Jų nusistatymą Pa
baltijo valstybių atžvilgiu?

Mačiau įvairių valstybių at
stovų. Kiek plačiau pabend
ravau su JAV delegacijos vado
vais Bell, Kammpelman ir Zim- 
merman. Jie apsilankė “Helsin
ki Watch” surengtame priėmi
me, kur tarp kitų ir man teko 
pasakyti kalbą. Amerikos dele
gacijos nusistatymas Pabaltijo 
atžvilgiu, žinoma, atitinka da
bartinę JAV politiką, kuri, kaip 
galima spręsti, tebėra mums 
palanki, gal net palankesnė 
negu prieš kurį laiką. Savo įžan
ginėje kalboje Madrido konfe
rencijoje Bell suminėjo šešis 
žymiausius disidentus, kalina
mus Sovietų Sąjungoje, jų tarpe 
ir lietuvį Viktorą Petkų. Padė
kojau jam už tą gestą. Pasakiau, 
kad Lietuva, deja, nedalyvauja 
Madrido konferencijoje (ir jos 
Helsinkio grupė negali rengti 
iškilmingų priėmimų, kaip 
amerikietiškoji), bet mes tiki
mės, jog tai laikinas reiškinys.

Jūsų viešnagės Madride 
metu ar susidarė galimybės 
iškelti žmogaus teisių paneigl-

tuvlų tentas laisvės aepira- 
ėjas?

Tokių galimybių buvo nema
žai. Kaip jau sakiau, įvairio
mis progomis kalbėjau apie 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, 
LHG narių likimą ir iš viso apie 
Lietuvos bylą. Dviese su Eduar
du Kuznecovu davėme platų in- 
terview anglų (BBC) televizijai: 
jis kalbėjo apie žydų emigraci
jos, aš apie lietuvių demokrati
nio sąjūdžio reikalus. Beje, se
kančią dieną man į viešbutį 
paskambino vienas Anglijos lie
tuvis, matęs tą televizijos laidą. 
Šnekėjau su ispanų, italų, aust
ralų ir kitų kraštų žurnalistais. 
Kaip minėjau, Madride buvo 
Vladas Šakalys, kuriam žurnalis
tai rodė itin didelį dėmesį. Ispa
nų televizija surengė 45 minučių 
laidą — pokalbį su šešiais di
sidentais: Ginzburgu, Grigoren
ko, Kuznecovu, lenke Torun- 
czyk, Krymo totore Seitmuratova 
ir mūsiškiu Šakaliu. Reikia pa
sakyti, kad Vladas kalbėjo nė 
kiek neblogiau, o gal ir geriau 
už likusius penkis . . .

Madride veikė dvi įdomios 
parodos: “Rytų Europos savilai- 
da” ir “Vakaruose leidžiama 
literatūra žmogaus teisių klausi
mais”. Abi lankė daug žmonių, 
jų tarpe ir spaudos atstovų. Pir
mojoje parodoje buvo eksponuo
ta LKB Kronika ir LHG doku
mentų originalai, kitoje taip pat 
pastebėjau lietuviškos medžia
gos.

Klek dėmesio Pabaltijo klau
simui skyrė laisvojo pasaulio 
žurnalistai? Ar nelieka mūsų 
akcija balsu šaukiančiojo ty
ruose?

Nesakyčiau, kad esame “bal
sas šaukiančiojo tyruose’ Vei
kiau prisiminčiau kitą priežodį: 
“Lašas po lašo ir akmenį pra
tašo”. Madride masinės informa
cijos prieriidnės domėjosi mu~ 
mis kur kas labiau negu bet 
kokiame, ankstesniame disjc. 
dentiniame renginyje, kurį esu 
matęs (o mačiau labai nemažai). 
Iš viso, man rodos, Lietuva da
bar turi, kaip sakoma, geresnę 
spaudą negu kada nors anksčiau. 
Kalanta, Kudirka, Kronikos, de
monstracijos, LHG, 45-ių me
morandumas ir kita pralaužė le
dus. Pasaulyje įsitvirtina nuo
monė, kad lietuviai yra aktyvi 
ir gyva tauta, verta geresnio li
kimo negu dabartinis.
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VALDAS C. DUODA, ttotevto advokates. 167 LarkfleM Road., East 
Nortkportk, M.Y. 11711. TeL *1* 366-3746. Mamų telefonas vakarais 
tk Mkattesis atvejais SI* 757-2671. New York© ofisas Lito patalpose: 
86-01 litai St, Rtetaaoad HM, N.Y. 11411. TeL 112 441-2111.

AUCES FLORIST SHOP, lietuviškam rajono — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėtes įvairiom progom. 846-5454-9527; vakaro: 835-4149 
187-04 Jamaica Avė., Riehmond Hiii, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Avo. (pri< Forest 
P‘way St), Woodhavon, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baitrūnas, Uconsod Managor and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

3UYUS FUNERAL HOME, Mario Totaoira, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 426 Lafayetto St (Cor. WHson Avo.), teist. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Kili 
Funoral Honw, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Riehmond HIII, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funoral Home, 231 Bodford Ava., Brooklyn, N.Y. Į1211. 
Modernios, erdvios Ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszyos šei
mos generacija yra New York Stato laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotoįai. Tol. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bot 
kurioj miesto daly. _____
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Taz pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avo., Woodtiaven, N.Y. Teief. 847-2323 
(namų teief. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentaia_________________________ ______

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlnter Gardon Tavom. 
1883 Madlson St, Rldgowood, N.Y. 11227. Teief. 824-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Teief. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radld, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuoįatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tei. (516) 757-0055.

FLORIDA 
REAL ra
TJ’CTPAT^p’ Mf toutevorcLtt. Retersburg 6each,H. 55706 ,JLm J. A 1. IL telefoną* (815) 560-2446 . Vakare (ė 15) 545-2756 Į

NAUJAUSIUS 1960 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina; Tai .galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378. 

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kH, ir 74 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Štokas, Dk. Naujas adresas: 234 Sunilt Dr. Watchung, N.J. 07060. 
Teief. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54tt» Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tei. 212 229-9134

DAIL. GUSTAVE DORE
Šio Darbininko pirmam pus

lapy yra įdėtas paveikslas/ 
kurį sukūrė žymus prancūzų 
dailininkas Gustave Dore (1833- 
1883). Jis buvo grafikas, tapy
tojas ir skulptorius, bet labiau
siai pagarsėjo kaip iliustratorius.

Jis iliustravo Balzako veika
lus, Dantės Dieviškąją Kome
diją —1861, Barono Muenchau- 
seno nuotykius — 1862, Servan- 
tės Don Kichotą — 1863, Bib
liją — Senąjį ir Naująjį Testa
mentą — 1866. Šios iliustraci

jos yra išleistos atskira knyga. 
Iš jos ir paimta ši iliustracija, 
dedama Darbininke.

Kiti jo iliustracijos darbai bu
vo — The Rhyme of the Ancient 
Mariner — 1875, Orlando Furio
so 1879. Jis susidomėjo ir 
amerikiečių poetu E. A Poe, 
iliustravo jo “Juodvarnis” — 
The Raven. Bet šis darbas pasi
rodė tik po dailininko mirties. 
” Dore iliustracijos turėjo milži
nišką pasisekimą. Jis didžiuosius 
literatūros veikalus atgaivino 
fantaziją žadinančiais vaizdais 
ir taip veikė skaitytojų mases. 
Dore iliustracijos nuo kaikurių 
veikalų pasidarė neatskiriamos, 
pvz. Dantės Dieviškos Kome
dijos, Servantas — Don Kicho
to. Jis sukūrė personažus, jų 
portretus ir išryškino situacijų 
vaizdus, kurie iki šiol tebegalio-

Ltatuvoje jo iliustracijomis 
buvo iliustruotos Senojo ir Nau
jojo (statymo istorijos, Dieviš
kos Komedijos ir Don Kichoto

- - -rveramai.

liu kontrastu tarp šviesos ir tam- 
•sos, dramatine įtampa, romanti
niu aplinkos pavaizdavimu. 

: Iliustracijas jis nupiešdavo pieš
tuku, anglimi, o kitas graveris 
jas paversdavo į vario plokštelę. 
Taip paveiksle yra visada du 
parašai, dažniausiai kairėje 
paties dailininko, o dešinėje — 
graverio, kuris parengė plokš
telę, iš kurios buvo spausdina
ma iliustracija.

_ <MU8I PARODŲ SALE

asoliijo
»* • st, ame tillace. oueens 

Ptoass: 328-1282 326-3150

LIETUVIŠKO STS.IAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEW YORK 
NEW JERSEY M COSMECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIU

KVECAS
JONAS

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOUIOJAMOB MAŠINOS

• ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS RmMMTIOIML TRAVEL SERVICE 
MM KNAPP STREET 

SROOKLYK KY. 112» 
TEL.:(Ht)7BM3M
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Kalėdos
Vokiečių poetas Rilkė yra pa

sakęs, kad Velykos įspūdingiau
siai Švenčiamos Rytuose, o Ka
lėdos — Vakaruose. Tame Vaka
rų pasaulyje ir mes patys gy
vename ir visi matome, kaip 
čia Švenčiamos Kalėdos. Mes 
patys vaikščiojame vainikuotose, 
iSpuoStose gatvėse, žiūrime į 
gražiai dekoruotus langus. Kiek 
daug grožio, išradingumo ma
tome didžiųjų krautuvių viduje. 
Gyvenimą paverčia pasaka — 
lengva, gražu, svajinga.

Puošiasi ir namai. Iš anksto 
vainikuojamos durys, langai pri
kabinami šviesų. Ant stogų už
keliami Kalėdų seniai su rogė
mis. Ir naktį šviečia ten ir skam
ba varpeliai.

. Prieš Kalėdas visi bėga susirū
pinę ir net susikūprinę neša 
dovanų maišus. Pakuoja, dėsto. 
Kad tik ko neužmirštų. Per radi
ją, televiziją kaip puikiai rekla
muoja naujus daiktus, naujus 
žaislus, drabužius, papuošalus. 
O kaip tu nepirksi? Į ką bus pa
našu! Taip negalima. Būtinai 
reikia dovanoti!

Pirkliai išvysto tokią puikią 
reklamą, taip įkaitina žmones, 
kad jie vargsta ir laksto, perka ir 
perka. Pirkliam patinka — Ka
lėdos. Tai geriausia prekyba, 
kada daugiausia uždirbi.

Tokiam pirkliui čia ir yra Ka
lėdų prasmė. Kuo daugiau par- 
duoti. Nesvarbu ką, parduoti." 
Tad ne vienas stebimės, kad 
nekrikščionis čia skuba pardavi
nėti Betliejus, paveikslus su 
Kristaus gimimo scenomis. Toks 
pirklys, subraukęs savo pinigus, 
paskui išvyksta atostogų į Flori
dą ir sako visiem: geros buvo 
Kalėdos!

Bet ar čia Kalėdų švenčių 
prasmė? Jeigu būtų tik pinigas, 
tik geras uždarbis, ką galėtų pa
sakyti koks vargšas, paliegęs se
nelis, kokia nelaiminga moteris, 
koks benamis . tremtinys, kali
nys Sibire. Bet ir jis laukia Ka
lėdų ir jis ieško švenčių pras

mės, žiūrėdamas į nakties 
žvaigždėtą dangų.

Prieš Kalėdas yra keturios sa
vaitės susikaupimo laikas — ad
ventas. Nuo senų laikų krikš
čionys uždega kas savaitę vis 
naują žvakę, kad jos šviesa iš
reikštų Kristaus ilgesį, Išganyto
jo laukimą. Ir jie patys skendo 
maldose, apmąstymuose. Mūsų 
žmonės Lietuvoje eidavo anksti 
į bažnyčią rarotų, kad pergyven
tų šį Kristaus laukimą ir ilgėtųsi 
jo atėjimo.

Bet ar mūsų aplinkoje da
bar yra adventiškos dvasios? 
Vargu. Pasineriame į tą komerci
nį triukšmą, į skubą, dovanų 
pirkimą. Tad kaip mes laukia
me tų Kalėdų? O. turėtų ir čia 
būti to susikaupimo, grįžimo į 
savo tylą ir maldą.

Lietuviai turi gražų krikščio
nišką paprotį — Kūčias, kur susi
renka visa šeima, pirma pasi
meldžia, pasidalina paplotėliais, 
prisimena šeimos mirusiuosius, 
palinki vieni kitiem laimės ir 
džiaugsmo. Čia prasideda mei
lės atskleidimas. Čia priartėja
ma prie tikrosios Kalėdų šven
čių prasmės.

Kalėdos yra Kristaus gimimo 
prisiminimas ir naujas Kristaus 
atėjimas. Kalėdos yra Kristaus 
atėjimas šiais metais. Tai nau
jas Kristaus su meile atėjimas 
.pasunūsų amžiaus žmogų; atne-? 
šantjam malonės dovanų,. rei-. 
kalingų jų dvasinei pažangai. 
Tai iš naujo pakartotas meilės 
įstatymo vykdymas Dievo ir arti
mo atžvilgiu.

Tad Kalėdose labiausiai at- 
siskleiskime savo meile ar
timui. Kiek yra vienišų, 
liūdnų, užmirštų žmonių, vargs
tančių, skurstančių. Jie reikalin
gi meilės, kad ir jie pajustų, 
kaip aukštai spindi gražios Ka
lėdų žvaigždės, kad ir žemėje 
yra žmogišioji meilė

Tik per artimo meilę mes į- 
prasminsime savo šventes, per 
meilę apšviesime savo aplinką 
tikraisiais Kalėdų žiburiais.

Tikra retenybė, kad kas pa
bėgtų ii Sovietų Sąjungos, — 
per jos sieną pasitrauktų į kitą 
valstybę. Sovietų Sąjungos sie
nos yra nepaprastai saugomos, 
o Vladui šakaliui pasisekė to
kią sieną pereiti, pabėgti į Suo
miją, iš Suomijos į Švediją, iš 
kur atkeliavo į Ameriką.

Būdamas New Yorke, jis apsi
lankė Darbininko redakcijoje ir 
supažindino su savo pasitrauki
mu iš Lietuvos ir sienos per
ėjimu. čia spausdiname to po
kalbio santrauką. (Red.)

-o-

Į vyk lai saugumo kalėjime

Vladas Šakalys sovietiniuose 
kalėjimuose praleido apie 15 
metų. Nekartą jam teko būti 
Vilniaus saugumo rūsiuose, įvai
riose kamerose.

1973 gale ar 1974 pradžioje, 
kai buvo žiema, jį saugumas 
įgrūdo į savo požemius, į pirmą 
kamerą. Ten jis jautėsi “kaip na
mie” — daug kartų buvęs, daug 
kartų tardytas. Kameroje rado du 
vaikinus. Vienas jų buvo Šarū
nas Žukauskas, studentas iš 
Kauno, patekęs pirmą kartą. Vla
das ėmė jį šviesti, kaip laikytis 
tardymo metu. Svarbiausia — 
nieko nepasakoti, kas gali do
minti tardytoją.

Vladas čia sužinojo, kad stu
dentas kaltinamas daug kuo, vie
nas kaltinimas yra, kad jis pla
tinęs Molotovo-Ribbentropo 
dokumentų nuorašus.

Tai buvo Vladui Šakaliui nau

Sofija Pacevičienė — Kristaus Užgimimas. Dailininkė čia Užgimimą vaizduoja lietuviš
koje aplinkoje.

NEBEGALĖJAU IŠLIKTI TĖVYNĖJE
Vladas Šakalys pasakoja apie savo pabėgimą — 1
jiena. Jis prašė, kad studentas 
padarytų savo bylos išrašus, kaip 
tik tas vietas, kur lietė Moloto
vo-Ribbentropo dokumentą ir 
nuorašų platinimą. Pasinaudo
damas savo teise, studentas Ša
rūnas Žukauskas tokius išrašus 
padarė.

Slepiama nuo žmonių
Suprantama visa tai buvo sle

piama nuo žmonių. Visur buvo 
skelbiama ir dar yra skelbiama, 
kad Lietuva pati savo noru įsi
jungė į Sovietų Sąjungą. Tie 
slapti Molotovo-Ribbentropo 
dokumentai rodo visai ką kitą, 
kad Sovietų Sąjunga planavo 
okupuoti Pabaltijo kraštus.

Maskva mokėjo taip slėpti, 
maskuoti, kad ir valdžios žmo
nės apie juos nieko nežinojo. 
Vilniaus KGB padarė eksperty- 
zę, ar tie raštai tikrai esą tikri. 
Jie kreipėsi į Reginą Žiebaitę. 
istorijos mokslų kandidatę. Ji 
turėjo priėjimą prie specfondų 
ir ji pasakė, kad tie tekstai ati
tinka dokumentus, kad tekstai, 
versti iš anglų kalbos, neiškrai
po minties. Taip negalima kal
tinti Šarūno Žukausko tekstų 
klastojimu. Suimtam studentui 
tuoj buvo pritaikyti kiti kaltini
mai — jis apkaltintas antitarybi
niais komentarais.

Patį tekstą į Lietuvą atvežė 

vienas disidentas. Tada ir buvo 
prieita vieningos minties, kad 
šiuo dokumentu galima sugriau
ti sovietinę propagandą apie 
laisvą prisijungimą.

45-rlų parašai ir lakatas
Vladas Šakalys buvo vienas iš 

tų autorių, kurie rašė tekstą 
rusiškai. Tekstas turėjo protes
tuoti prieš Molotovo-Rib
bentropo susitarimus ir turė
jo viską demaskuoti. Prie teksto 
dirbo glausta žmonių grupė, kad 
nesužinotų saugumas.

Surašius tekstą, buvo ieškomi 
parašai. Lengviausia juos buvo 
surinkti Estijoje, sunkiausia Lat
vijoje. Bet pagaliau buvo iš viso 
45 parašai.

Tada visi dokumentai buvo 
pervežti į Maskvą. Pervežant 
imtasi visokiausių saugumo 
priemonių, kad dokumentai ne
žūtų. Maskvoje jie ir buvo į- 
teikti Vakarų žurnalistam. Tada 
Maskva tiesiog pasiuto ir griebė 
Vilniaus saugumą, kad jis nesu
sitvarko

Pradedama suiminėti
Saugumas apsisprendė visų 

iš karto nesusemti, nes tai būtų 
nepatogu, atkreiptų dėmesį. 
Ėmė pasirašiusius tardyti, su
iminėti. Suiminėjo pradžioje 
mažiau žinomus, kad būtų ir 

triukšmo mažiau. Triukšmingus 
suėmus, pasidaro ir didesnis 
triukšmas, o saugumas to neno
rėjo.

VI. Šakalys visus agitavo ne
klausyti saugumo, neiti, kai jis 
kviečia, mok, kaip laikytis tar
dymo metu.

Buvo kalbiį pereiti į pogrin
dį ir ten dirbti. Pas jį atsilan
kė Petkevičius, ir jis tą patį vaka
rą apsisprendė pereiti į pogrin
dį, bet jį saugumas suėmė be
grįžtantį namo.

Saugumas norėjo surasti 
žmogų, kuris paneigtų parašus, 
pasakytų, kad tai suklastota. To
kiu galėjo būti kiekvienas.

Vladas šakalys jau buvo ve
dęs, turėjo šeimą. Tokį jau gali
ma ir gundyti, pasiūlyti, gal jis 
apsigalvos.

Saugumas apsisprendė susi
tvarkyti ir su VI. šakaliu. Ge
gužės 30, penktadienį, jį tardė ir 
tardė. Ir aiškiai pasakė, kad 
pirmadienį jį suims. Tą vakarą 
jį paleido namo. Ar jis gali pa
bėgti? Bet kur? Namai jau ke
lios savaitės buvo sekami sau
gumiečių. Gal tyčia norėjo į- 
skaudinti, kad jis šeimos aplin
koje suprastų savo tragišką bū
seną — vėl kalėjimas.

Jei pasiliksi, pateksi į kalėji
mą, kur nežinia, kas bus. Į ka
lėjimą dar paspėsi. Reikia ieš
kotis kitų priemonių.

Pasitraukia Į pogrindį

Sutarė, kad jis dar nebėgs 
iš Lietuvos, o pasitrauks į po
grindį. Buvo surasta ir vietelė. 
Sekmadienį pavakare jis į vaiko 
vežimėlį susidėjo būtiniausius 
daiktus, ir taip visa šeima išėjo 
į miestą pasižmonėti. Nuvažiavo 
į senamiestį, Vladas Šakalys už
augo Vilniuje, žinomos jam gat
velės, perėjimai, kiemai. Sun
kiausia sekti senamiestyje. Ten 
jis atsisveikino žiųoną ir pabė
go. Pasitraukė saugumiečių žval
gų nepastebėtas.

Išdūmė į sutartą vietą ir ten 
slapstėsi pogrindyje. Ten spaus
dino, rašė, redagavo pogrindinę 
spaudą. Bet pogrindyje gyveni
mas nebuvo lengvas. Vieną kar
tą vos nesuėmė. Slapstymasis 
gali virsti našta, nes reikia žmo
gui iš ko nors pragyventi. Jei iš
vyksi kur giliau į Rusiją, nebe
turės prasmės toks slapstymasis.

(Bus daugiau)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College
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Per dulkes įžiūriu palei upelį 
dešinėje kaimą. Iš kaimo kelio 
link bėga vaikai. Skuba ir mo
sikuoja. Pasiekę kelią, susėda 
ant griovio nuo vėjo pusės. Lau
kia mūsų.

Pasargadae yra 4 km nuo 
vieškelio. Laukų kelias veda į 
šalutinį slėnį, kurį supa plikos 
kalvos. Slėnis — 3-4 km ly
guma. Rodos, kad čia nė gyvos 
dvasios. Tuopos skiria kaimą 
nuo slėnio. Autobusas sustoja 
palei medžius. Vaikai pakyla 
nuo griovio briaunos ir atbėga 
pas mus. Akys spindi žingeidu
mu. Basi, sijonuoti, trumpais 
plaukais. Mergaitės jau su gaub
tuvais.

•

Kiro Didžiojo kopus
Už poros šimtų metrų nuo 

tuopų gojelio stovi kalkakme- 
ninis pastatas. Stačiakampis, su 
šešetu siaurėjančių pakylų, 5 
1/2 metrų aukščio. Atrodo lyg 
stačiakampė piramidė — pje
destalas akmeniniam karstui. 
Kalkakmenio gabalai milžiniški, 
vienas su kitu sujungti nagingu 

tašymu, o ne kalkėmis. ' Kars
tas — lyg namukas su lietuviš
ku, nuožulniu į abu šonus, sto
gu. Durų nebėra.

Senovės istorikai mini įrašą: 
“Žmogau, kas tu bebūtum, ir iš 
kur tu beateitum, — nes aš 
žinau, kad ateisi, — ... Aš esu 
Kiras, aš sukūriau persams jų 
imperiją. Todėl nepavydėk man 
šio žemės kampelio, kuris sau
go mano kūną”.

Aleksandras Didysis, grįžda
mas iš žygio į Indiją, skaitė 
šį įrašą ir verkė. Kiro kapą 
rado apiplėštą. Pirmasis Kiro 
ramybę sudrumstė persas, vardu 
Omines. Aleksandras Didysis 
jį nubaudė mirtimi.

Paaargadae saugo gandrų 
pora

Aplink Kiro kapą tylu. Ir mus 
atsekę vaikai tyli. Iš kaimo at
linguoja trys vyrai: vienas ka
riškis, o du sijonuoti. Gidas 
kalbasi su jais. Plačiai šypso
damiesi, jie eina prie kiekvieno 
mūsų, spaudžia dešinę ir lie
čia kaktą, lūpas, krūtinę. Svei

kina nuoširdžiai — mintimi, žo
džiu, širdimi . . .

Nuo kalvų lygumą ima dengti 
bevandeniai debesys. Oras pil
nas drėgmės. Tvanka. Kartkar
tėmis pakyla šelmiškas vėjukas 
ir ima sukaliotis smėlio debe- 
siuku.

Į Pasargadae, Kiro sostinės 
rūmus, einame pėsčiom. Apie 
vieną kilometrą slėnio keliuku.

Kiro sostinės rūmai yra amžių 
sudilinti. Tik pamatai, kolonų 
galai ir aslos liudija, kad čia 
būta puošnių rūmų su portalais, 
salėmis ir buitiniais kambariais. 
Rūmai turėjo tris paviljonus.

Archeologai atstatė pamatus 
ir vėl sulipdė vieną kitą kolo
ną. Vienoje kolonoje skaitau 
nuolankų Kiro įrašą: “Praeivi, 

nors aš ir buvau iškilus kara
lius, aš likau teisingu žmogu
mi...” Paviljonai surikiuoti si
metriškai. Prieangis, didžiulė 
salė ir šoniniai kambariai. Ko
lonų bazės ir kapiteliai iš juo
do akmens, o pačios kolonos 
baltos. Tebestovi sienų likučiai 
kur ne kur išpuošti reljefais. 
Paviljonai aptverti nelygiu, iš 
žemių supiltu, mūru.

Trikalbis įrašas dažnas, Jame 
Kiras, persų, elamitų ir babi
loniečių kalbomis, save vadina 
“iškiliuoju karaliumi”, ne'vien 
tik “karaliumi” ir “achemeni- 
du”. Archeologai mano, kad šis 
įrašas padeda nustatyti Pasar
gadae įkūrimo datą. Kiras buvo 
medų karaliaus Astyages vasa
las, o 553 metais prieš Kristų, 

laimėjęs mūšį, tapo “iškiliuoju 
karaliumi”.

Vienas paviljonų yra šiek tiek 
atokiau nuo kitų dviejų. Dan
gun stiebiasi archeologų atstaty
ta persiška kolona. O jos vir
šūnėje matau gandro lizdą. Vie
nas gandras tupi. Gyvas Pasar
gadae sargas! Matyt, būrys ar
cheologų nugąsdina jo drau
gą. Ji grįžta, šauniai nutupia 
ant kolonos viršūnės. Abu, vie
nas kitą drąsindami, kalena. Kur 
kadaise svečius džiugino rūmų 
muzikantai, dabar kalena gand
rai.

Vaikai vis dar su mumis. Ne
drąsūs. Tik spokso. Tarp savęs 
kartkartėmis gyvai kalbasi. Spė
ju, kad jie nesupranta, dėl ko 
mes čia.

Saulė prasiveržia pro bevan
denius debesis. Prasiveržia ir 
vėl pasislepia. Saulė virš Pasar
gadae, achemenidų Sosto griu
vėsių.

Kiras Ir iv. Raitas
Kiras yra labiausiai išgirtas 

pagonis valdovas visame Švent
raštyje. Izaijo knyga rašo: "Aš 
(Dievas) sakau Kirui: Tu esi 
mano skerdžius! Tu įgyvendin
si mano užmojį!” (Iz 44,38). 
Kiras pranašui yra Mesįjas — 
Dievo Pateptasis:

štai ką sako Jahvė saoo
Metyiii, MTUI,

kmriam jis padeoė stroo deftof

kad suvaldytų Jo vardu tautas 
ir

nuginkluotų karalius;
kad atvertų f am miestų vartus 

ir
jie liktų nuolat atviri:

“Aš eisiu pirm tavęs, 
sulygindamas kelius.
Ai sutrupinsiu varinius 

miestų vartus,
sutrinsiujų geležines skląstis

kad žinotum, jog AŠ ESU 
JAHVĖ,

Izraelio Dievas, kuris tave 
pasiiavkia vardu”.

(Iz 45,1-2; žr. 41, 25-29.) 
Ezdro knyga iš dalies pakarto

ja Kiro cilindro žodžius:

Pirmaisiais Persijos karaliaus 
Kiro metais (538 m. prieš Kris
tų), kad įvyktų Jahvės žodis, pa
sakytas per Jeremiją (Jer 25, 
11-12; 29, 10), Jahvė išjudino 
Kirą, Persijos karalių, duoti įsa
kymą ir jį įgarsinti visoje kara
lystėje: “štai ką sako Kiras, 
Persijos kulius: ‘Jahvė, dan
gaus Dievu, man davė visas 
karalystes; jis įsakė man pasta
tyti jam šventyklą Jeruzalėje, 
kuri yra Judėjoje. Kas tik bebū
tų jūsų tarpe iš jo Tautos, te
būnie jo Dievas n juo! Tekyla 
jis kelionei j Jeruzalę, kuri yra 
Judėjoje, irteatstato Jahvės, Iz
raelio Dievo, Šventyklą; jis yra 
Dievas, kuri buvoja Jeruzalėje.

(Bus daugiau)
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Helsinkio sutartie* prlncl

Kun. EA. VVASSEL

Kun. JUOZAS J. MATUTIS

Hartford, Connecticut

M9M

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas 
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

Naujaisiais šventųjų kapais apsiklojus 
Tėvynės temdė šventa, 
Ir tau ne už marių šlovingas rytojus, 
Kryželių bei kryžių tauta.

Malonę nuo kryžiaus išmeldęs net latras. 
Kaip tu, Lietuva? 
Kada gi paliksi tu lagerio vartus, 
Kūrėjo tiesas skelbdama?

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebena* nuofttnttiai sveikina mielus parapŲteCius, 

sulaukus linksmų *v. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkėdama* visiem Dievo palaimos bet globos.

Kaip ĄeBri bei laukė, tikėjo 
Bsėkštė Šviesa. 
Viri jojo žvaigždė patekėjo, 
čia gimė Tiesa.

SV. JURGIO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa. NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Massachusetts

Tai Kristus į žemę atėjo 
Įvykdyti Tėvo planų, 
Palikęs amuns Gyvąją Duoną,' 
Ant kryžiam prikaldini save dėl žmonių

Maloniai sveikinu visus parapijie&us 
Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

linkėdamas geriausio pamrkimo ir Dievo globos

SV JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams 
R+.Rev.Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
‘ : " New York, N. Y.

kreipė7 j save didelį spali - 
dos dėmesį. Telefonu iš Madri- 

|W risaą.J| aamonšikni psžįa- do kalbėjau su bičiuliu, KOR 
ŽB Ir SU juo MMė atvejate Phl- (Darbininkų gynimo komiteto) 
ladelpkgoje botiriHMarbla- vienu iš vadovų, Adamu Mich- 
MM a. LŽl.1wi inimviviRMp MCVM. Ar nmu

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Kun. PRANAS BULOVAS, klebonas >
Kun. STASYS RAILA
Prei. J. BALKONAS, PA, klebonas emeritus

VJ. ATSIMAINYMO PARAPIJA 
Maspeth, N.Y.

tai ir naži«tami kitataučiai disi
dentai. Beje, įtarieji, gan mąr 
žai informuoti apie mūsų reika
lus, nors turi geriausių norų 
mums padėti ir galimybių popu
liarinti mūsų problemas. Ryšys 
su jais turėtų būti daug tvirtes
nis. Turėjau keliolika egzemp
liorių dr. Tomo Remeikio kny
gos, kuri irgi buvo išgrobstyta 
per pusvalandį. Žmonės tik reiš
kė pageidavimų, kad būtų iš
leista jos portatyvesnė laida — 
mažesnio formato, plonesnio po
pieriaus ...

ki. Kai. .kas tyjrtiųiEL, jog jįe _i< 
viso lygūs nuliui arba net nei
giami; aš to netvirtinčiau, tačiau 
ypatingai džiaugtis ten tikrai 
nebuvo kuo. Madride atmosfera, 
bent tuo tarpu, yra visiškai kito
kia: Vakarų valstybės daug 
griežtesnės ir vieningesnės 
negu anksčiau. Tai išprovokavo 
patys sovietai savo neslepiamai 
agresyvia politika ir kvailu įžū
lumu. Labai žymiai nulėmė at
mosferos pasikeitimą Rytų Eu
ropos žmogaus teisių gynėjų, 
taigi ir lietuvių veikla bei jų 
sudėtos aukos. Atmosferos pasi
keitimas dar nereiškia kokių 
konkretesnių rezultatų, bet jis 
savaime yra svarbus. Kaip žino
ma, politikoje reikia siekti ga
limų tikslų; juos pasiekus, daro
si galimi nauji tikslai. Todėl jo
kiu būdu nedera nusiminti, jei 
svarbiausieji mūsų tikslai tuo 
tarpu atrodo tolimi ir nelabai 
realūs. Istorijoje juk viskas vyks
ta palaipsniui, dešimtmečiais. 
Per svarbiausiąją istorinę tako
skyrą turbūt jau esame persiritę.

Amerikiečių spaudoje plačiai 
nuskambėjo Phlladslphljo*

Europos valstybė* dėjo pa
stangas pristabdyti JAV-es nuo 
konfrontacšo* m sovietais. Ar 
Madrido kocitoroncgoj*, po Af- 
ganMaao inverijos, esama di
desnio savitarpio solidarumo k 
drąsos aovietiii drausmfoti?

Belgrado konferencijoje man 
neteko būti. Savo metu mes, 
Helsinkio grupių atstovai, darė
me pastangų ten patekti, bet ju
goslavai pareiškė, jog vizų gavi
mas užtruksiąs kelis mėnesius, o 
per tą laiką konferencija .pasi
baigsianti ... Žinome, jog Bel-

Kun. A. PETRAUSKAS. klebonas 
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
Braoklyn, N. Y.

širdingai «vritiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus, 
sulaukus

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

SVEIKINAME!
NuoteUteg* KaUdų ir tekmtefflf Atatfąftt - 1975 

Met* vteiem pieifarįm rtm&m. TUfoNtf Ue- 
teoąM perduodu moo roeikfcrimu* ir padėką otetem, 
kurie juo* atrimens, (riteris <r gelbėti tave maldo
mis, minėjimai* ir aukomte

Lietuvių Katalikų Religinės šalpos Valdyba, 
Vysk. Vincenta* Brisgys, pinu.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
klebonas

Kun. ALBERTAS ABRACfNSJ$A§
Nųnvoęd, ftMassaęhusętts’ /

hr Madride veikė sovietų Įta
koj* esančių satelitinių valsty
bių laisvė* kovotojai? Gal tako 
su jais išsikalbėti ir pajusti šių 
dienų drąsius prasiveržimu* 
Lenkijoje Ir Čekoslovakijoje?

Madride buvo keli lenkai ir 
čekai, taip pat atvyko ir afganų. 
Daug bendravau su senu pažįs
tamu čeku Pavelu Tigridu ir su 
lenke Barbara Torunczyk, kuriai 
buvau ir vertėju, nes ji ne
moka nei angliškai, nei rusiš
kai. Torunczyk pažinojau dar 
Varšuvoje. Ji yrą lenkų neoficia
lios spaudos bendradarbė ir 
Madride veikė kaip lenkų de-

Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globot. 

Kun. JURGIS VILČIAŲSKAS, klebonas 
Kun. JONAS MOSKUS 
Kun. PAULIUS P. SABUOS 
Kun. JONAS RUOKIS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connecticut

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

šviesti? Kaip Į Įvykį reagavo 
Europos spaude?

Pastoriaus Kirsons akto pats 
nemačiau, bet ispanų laikraš
čiuose jo fotografijos pasirodė 
pirmuosiuose puslapiuose (drau
ge su gana teisingu ir išmanin
gu Latvijos bei Pabaltijo bylos 
aprašymu).

Kokią Lietuvą ir lietuvius lie
čiančią Informacinę medžiagą 
turėjote galimybę paskleisti 
Madrido konforonego* metu?

Kun. Pugevičius parūpino 
man gana daug informacinės li
teratūros anglų kalba — lietu
vių politinių kalinių sąrašus, 
TTG komiteto dokumentus ir kt 
Ją išgrobstė* žurnalistai, dęlega-

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

$v. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taiko* 

virimu parapijiečiams Imti

Rev. JOHN A. BIDA

Sveikindama^ savo parapijiečius linkiu linksmų 
Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D. DEGUTIS

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brootayn,N. Y.

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britain, Conn. .
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SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas 
Kun. VLADAS KARALEVIČIUS

SV. TREJYBES PARAPIJA 
Newarfc, N. J.

Kun. VIKTORAS DABUŠIS, klebonas 
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS 
Kun. J. KINTA, kieto. emeritus

! • $
f

Rochesterio Sv. Jurgio lietuvių parapija |
i Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran- #
I ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai: g

*.,» |

Kun. ANTANAS PETRAUSKAS

jteaiimaaaaatsnaaiaaaroataiHSaansnHItaiaraiflteaStaiaaiaanaitanaUMna^

Nuoširdžiai sveikina su šv. Kalėdom *
ir linki daug laimės Naujuose Metuose Ž
Kun. P. ŽEMEIKIS, klebonas |

I
Kun. J. PRABULBICKAS j

Elizabeth, N. J. t

™I

f i
Z Kristaus gimimo šventėj į

Ramybės k Taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams linki f

Kun. A. MATULIS I
f

Bayonne, N. J. f

r----------------------------H

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų |

linkiu visiems buvusiems parapijiečiams, Darbininko skaitytojams |
ir geradariams bei pažįstamiems «

Kun. JOSEPH A. ALEKSIŪNAS
Freeport, N.Y. I

jąją Juozo Grušo pjesę “Gintari
nė vila” pastatė režisierius G. 
Padegimas, muziką šiam veika
lui sukorė komp. A. Rekašius, 
scenografą — iš Maskvos pasi
kviestas K,. Stanislavskio teatro 
dailininkas I. Popovas. Svarbes
niuosius personažus vaidino ak
toriai A. Masiulis, P. Venslovas, 
D. Kazragytė, G. Balandytė. 
Kauno dramos teatro repertuare 
jau šešeri metai išsilaiko Ketura
kio komedija “Amerika pirtyje” 
Rašoma spaudoje, kad žiūrovai 
šį veikalą .mėgsta: komedija šį 
rudenį buvo suvaidinta 400-ąjį 
kartą. Režisierius — V. Laucevi
čius.

— Klaipėdos dramos teatras 
pastatė baškirų dramaturgo A. 
Abdulino propagandinę kolcho
zinės tematikos pjesę ‘"Trylikta
sis pirmininkas”

— “Tautų draugystės” propa
gandai buvo skirtas Klaipėdoje 
įvykęs Pabaltijo studentų festi
valis. Studentai suvažiavo iš Vil
niaus, Kauno, Talino, Rygos, 
Liepojos. Studentų ansambliai 
dainavo, šoko, skaitė literatūros 
kūrinius Klaipėdos miesto įmo
nėse, žvejų klubuose, laivuose.

— Archeologės, istorijos dak
tarės Rimutės Rimantienės 60 
metų amžiaus sukaktis paminėta 
specialia paroda, kuri buvo su
rengta Istorijos ir etnografijos 
muziejuje. Parodoje sutelkti per 
paskutinius penkerius metus su
rinkti Lietuvoje archeologiniai 
radiniai. R. Rimantienė vadova
vo daugumai Lietuvos archeolo
ginių kasinėjimų.

— Keturioliktoji Pabaltijo mu
zikologų konferencija lapkričio 
viduryje įvyko Vilniuje. Pagrin
dinė svarstybų tema buvo “Ta
rybinių Pabaltijo respublikų 
muzikinės kultūros ištakos, rai
da ir būklė”. Ta proga buvo 
surengti 'kėli' koncertai.' Daina
vo'Ė siSj^š'kkt&ėrin’is choras,grri- 
jb smuikininkas R. Katilius. !

— Lapkričio mėnesį Lietuvos 
“tarybinis” kinas šventė 40 metų 
sukaktį. Iškilmingam minėjime 
dalyvavo lietuviškų kino filmų 
veteranai, valdžios ir partijos at
stovai, buvo kinematografininkų 
net iš Maskvos. Spaudoje rašo
ma, kad Lietuvos kino studija 
per 40 metų sukūrė 70 meninių 
filmų, paruošė 445 dokumenti
nes juostas. Sukakties proga Vil
niuje buvo surengtos ir svarsty- 
bos tema “Kino menas ir nū
diena”.

— Lapkričio pabaigoje Kaune 
gyveną dailininkai Paveikslų ga
lerijoje surengė vaizduojamo
sios dailės kūrinių parodą. Da-

200 tapybos, skulptūros ir grafi
kos kūrinių.

— Dvidešimties metų sukaktį 
paminėjo Lietuvos gamtos ap
saugos draugija. Lapkričio 14 
Vilniuje įvyko tos draugijos tre
čias suvažiavimas. Spaudoje ra
šoma, kad tai draugijai priklau
so per du šimtus tūkstančių 
įvairių profesijų Lietuvos gy
ventojų.

— Taline surengtoje Pabalti-

miją laimėjo lietuvė dail. D. Jon-

— Dailininkai pavergtoje Lie
tuvoje dažnai pasiunčiami į kol
chozus tapyti “darbo pirmūnų”, 
kolchozo pirmininkų, pasižymė
jusių melžėjų, kiaulių šėrfttar 
Lapkričio mėnesį Vflnians <W- 
It f l ——-- ■minn| grupe

irių varžybų ir festivalių nieka
dos netrūksta. Lapkričio vidu
ryje Joniškyje vyko vaikų dra
mos konkursas. Jame dalyvavo 
12 vaikų dramos kolektyvų. Pir
mąją vietą konkurse laimėjo Jo
niškio kultūros namų dramos 
teatras.

— Respublikinėje bibliote
koje suruoštu literatūros vakaru 
iškilmingai paminėta vaikų laik
raštėlio Genio 40 metų sukaktis. 
Iškilmėse dalyvavo vaikų lite
ratūros kūrėjai, Genio iliustrato- 
riai ir gausus būrys skaitytojų. 
Spaudoje paskelbta, kad šis laik
raštukas turi per du šimtus tūks
tančių skaitytojų.

— Nors ir keistai atrodo, bet 
tikrovėje taip yra, kad Lietuvos 
filharmonija savo ataskaitinius 
koncertus turi ruošti Maskvoje. 
Iš spaudos aprašymų sužinome, 
kad spalio paskutinėmis dieno
mis Filharmonijos simfoninis 
orkestras, vadovaujamas J. Do
marko, kelis koncertus surengė 
Maskvos didžiojoje konservato
rijos salėje. Grojo W. A. Mo- 
zarto, K. Orfo, J. Brahmso, 
S. Rachmaninovo, V. Barkausko, 
J. Juozapaičio kūrinius. Kartu su 
orkestru koncertavo ir Kauno 
valstybinis choras, vadovauja
mas P. Bingelio. Dainavo keli 
rusai solistai. Dalyvavo ir keli 
lietuviai solistai: G. Kaukaitė, 
R. Tumuliauskaitė, V. Šiškaftė, 
E. Kaniava, A. Čiplys. Tai buvo 
ataskaitinis metinis koncertas.

— Tuo pat metu Ukrainos ir 
Gudijos miestuose koncertavo 
smuikininkas R. Katilius, pianis
tas P. Stravinskas, smuikininkas 
A. Paulauskas. Leningrade kon
certavo vargonininkai L. Digrys 
ir V. Survilaitė.

— Paskelbti jaunųjų teatralų 
varžybų rezultatai. Kultūros mi
nisterijos ir teatro draugijos dip-
lomup gavo Šiaulių dramos teat
ro .režisierius S- ^Žarnas, to teat-i 
ro< aktorius S. Bareikis, Jauni
mo teatro dailiriinkks A.' Jacovs-
kis, to teatro aktorė K. Kazlaus
kaitė, “Lėlės” teatro aktorius 
V. Kirkilionis, Klaipėdos dramos 
teatro aktorius L. Laucevičius, 
Kauno dramos teatro aktorius 
V. Masalskis, Kauno muzikinio 
teatro dailininkai G. Riškutė ir 
A. Kariniauskas, solistas P. Ur- 
kauskas, Vilniaus operos ir bale
to solistai J. Čturilaitė, E. Vasi
levskis, R. Railaitė.

— Į Liublino mieste Lenki
joje įvykusį kaimo tematika fil
mų festivalį Lietuvos filmų stu
dija nuvežė propagandinį filmą,

pavadintą “Šiuolaikinis kaimo 
grožis”, vaizduojantį grupines 
kaimų gyvenviete, kolchozinę 
“pažangą ir gerovę’’. Filmas 
spalvotas. Jam scenarijų parašė 
J. Žukauskas, režisavo H. Mika
lauskas, operatorius — J. Mato
nis. /

— Nauju muzikos karinių per
klausoje spalio mėnesį buvo iš
klausyti keli jaunesniųjų kom
pozitorių kūriniai: 0. Narbutai
tės “Simfonija”, A. Martinaičio 
kūrinys “Kelias-kryžkelė-ke- 
lias”, sukurtas elektrinei vio
lončelei, gitarai ir mušamie
siems, A. Žigaitytis “Baladė” 
balsui ir kameriniam orkestrui, 
V. Bartulio “Du klausimai lau
kinės slyvos medžiui” — kūri
nys instrumentiniam ansambliui, 
J. Baltramiejūnaitės keturios 
lietuvių liaudies dainos fleitai, 
mušamiesiems ir fortepijonui, 
F. Latėno vokalinis ciklas balsui 
ir instrumentiniam ansambliui. 
Jaunųjų muzikos korinius verti
no muzikai S. Vainiūnas, M. Ur- 
baitis, F. Bajoras, V. Barkauskas. 
Iš įrašų buvo išklausyti ir nauji 
vyresniųjų kompozitorių keli 
kūriniai: O. Balakausko “Antroji 
simfonija”, L. VUkončiaus estra
dinės dainos.

— Lietuvos komunistų partija 
spalio pabaigoje Vilniuje sušau
kė parinktų kultūros darbuotojų 
susirinkimą, kuris spaudoje pa
skelbė raginimą visiems paverg
tos Lietuvos kultūrininkams — 
rašytojams, dailininkams, muzi
kams, teatro darbuotojams, kine
matografininkam - visas savo 
jėgas ir sugebėjimus skirti ko
munistinio žmogaus auklėjimui, 
visą savo veiklą skirti XXVI- 
ajam komunistų partijos suva
žiavimui. Suprantama, kad tokie 
raginimai yra botagas kultūrinin
kams plakti ir jų kūrybiniams 
polėkiams slopinti. Be partijos 
botago nedrįskite nė žingsnio 
žengti!

— Spalio pradžioje Valsty
binės konservatorijos dienos bu- 

”vo surengtos Panevėžyje. Buvo 
-jkeli koncertai? iFžsiferfoėjimąsu' 
konservatorijos profesoriais J. 
Kamavičium, S. Sondeckiu, J. 
Gaudrimu, Z. Paulausku iš
spausdino “Panevėžio tiesa”.

— Kauno muzikinis teatras šių 
metų pabaigoje minės 40 metų 
veiklos sukaktį. Tai sukakčiai di
rigentas S. Domarkas, kartu su 
režisieriais G. Žiliu ir V. Stak- 
niu, su dailininku R. Gibavi- 
čium jau dabar ruošia W.A. Mo- 
zarto operą “Don Žuanas”. Se
zonas būsiąs užbaigtas muzikine 
B. Gorbulskio komedija “Ado
mas nenori būti Adomu”.

Pr. N.

diplomus gavo dailininkai M. 
Vilutis, V. Jurkūnas, G. Didely- 
tė, B. Stančikaitė. -

ros namuose ir valstybiniaOše T 
žirgyne jie suruošė savo ten su- *

Leonardas Andriekus — 
ETERNAL DREAM. Selected 
Poems. Redagavo ir vertė Jonas 
Zdanys. Išleido Manylarid 
Books, Ine. New York. 1980. 
Spausdino Pranciškonų spaustu
vė Brooklyne. Aplanką piešė 
Romas Viesulas. Kietais virše
liais. XII ir 68 psl. Kaina 6 dol. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj.

L. Andriekus lietuviškosios 
poezijos skaitytojų mielai buvo 
sutiktas, kada jis rodėsi su sa
vo eilėraščių rinkiniais — Atvi
ros marios (1955), Saulė kry
žiuose (1960), Naktigonė (1963), 
Po Dievo antspaudais (1969), 
Už vasaros vartų (1976). 
Kiek mažiau skaitytojai yra su
sipažinę su jo poezijos rinki
niais, verstais į anglų kalbą. 
Vienas jų — Amens in Am- 
ber — buvo išleistas 1968 (vertė
ja — Demie Jonaitis). Dabar iš
leistasis Etemal Dream yra jau 
antras jo eilėraščių rinkinys 
anglų kalba. Sveikintinas auto
rius .sveikintini ir jo vertėjai už 
pastangas lietuviškąją poeziją 
paskleisti platesniame pasauly.

Bendrai imant, poezija sun
kiai duodasi būti verčiama į 
svetimą kalba. O kai kurie poe
tai visai nesiduoda. Jonas Zda
nys — geras vertėjas. Bet ir jam 
sunku vertime perduoti origi
nalo poezijos “plonybes” bei 
nuotaiką. Tai gali paliudyti čia 
cituojamas eilėraštis (originalas 
ir vertimas):

Langas
Mano langą užmūrijo
Debesim tavo rankos.

Su audrom siaučia bangos.

Begirdėsiu tik ūžesį, 
Kuris akmenis virkdo. 
Visos bangos sudužusios 
Atsitrenks man į širdį.

The Window
Your hands covered my 

window
With brieks of eloud.
I will not see how waves 

bluster
With storins in the ocean.

s
i

I will hear only the drone 
That mokės the stones weep. 
Ali the ruined waves 
Will break against my heart. 
Į rinkinį sudėti 46 eilėraščiai, 

suskirstyti į tris skyrius: You arė 
my Father (Tu mano Tėvas), 
Again the night (Vėl naktis) 
ir Shores of oblivion (Užmarš
ties krantai).

Pradžioj yra Jono Zdanio 
introdukcija, trumpai apibūdi
nanti Leonardo Andriekaus gy
venimą ir kūrybą. Aplanke — 
jų abiejų atvaizdai, trumpai su
pažindiną skaitytoją su abiem. '

Bronys Raila — VAIVOS- 
RYKŠTĖ. Šimtas prakalbų į 
Lietuvą. 1975-1979. Išleido Vil
tis. 1980. Spaudė Vilties spaus
tuvė, CIeveland, Ohio. Aplankom 
dailininkas — Algirdas Kuraus*. 
kas. Tiražas — 1000 egz. 436; 
pi. Kaina 10 dol. *

Apie autorių: “Už įdomų ir* 
rimtą lietuviškojo gyvenimo 
klausimų kėlimą ir vaizdavimą- 
mūsų skaitytojų mėgiamas, kaip* 
vienas iš populiariausių laikraš-; 
tininkų”. (Ištrauka iš knygos ap8* 
lanko.) . •

Į šią knygą sudėtos per Lais-> 
vės Radiją autoriaus perduotoj 
prakalbos į Lietuvą. Jos tram^ 
poa: maždaug penkių šešių mi-^ 
ančių trukmės. Štai keletas 
antraščių: Tragikomedija st£ 
klastotojais, Voldemaras sovietu 
ntįe tapyboje, Jono Aisčio ”ne^ 
apykanta”, Priešingumai dėl Sa^ 
lėmėjos Nėries, Borutos maištai* 
ir kalėjimai. Nepamirštamas; 
Kasys Inčiūra... *

{domu, kad savo straipsniais; 
famtroveninia fr ilgas Raila SW? 
knygoj nei kmrtroverrinis,^ 
nei ilgas. Atseit, toks, kaip ir*



KALĖDŲ SENK PROBLEMOS

MMR

daugelis vaikų auga ne tik vieno 
ii tėvų, bet gal net k "tetos” 
globoj. Ttvų priminima* Vaiko 
sieloj -poHeka nusikaltėlio jaus
mą- Išskiria jį iŠ kitų.vaikų 
tarpo, lai yra juk jo omižioji

gai pasireiSkė visa eile naujų pogrindžioleidinSų. Atkrei
pę didesnį dėmesį į Lietuvą, giliau pajutome tą rytį, 
kuris jungia mus vienus su kitais ir su pavergta tearta.

Senis neprivalo bandyti įti
kinti vaikus, kad jis yra "tikras 
Senis”. šių dienų vaikai skeptiš- 
kai tiki į Kalėdų Senį. Tikin
čiųjų amžius nesiekia daugiau 
kaip 84) metus.

Vaito akivaizdoj Senis sten
gtasi vertinti jų tėvus kaip ir pto

retai. Kaip pirmaisiais kriKio- 
nių persekiojimų bukais, taip ir 
šiandien čia tikintiesiem slaptai 
paduodan t konsekruota Ostija,

ėmė dirbinėti. Du mieguisti 
NKVD įžengė į pirtį, bet nieko 
nepastebėjo. Keletas rusiškų rie
bių. keiksmažodžių nuskambėjo 
po barakus, į kuriuos ką tik bu

vusia Viešpaties Kūnu ir Knujm. 
Ostijos ateina iš Lietuvos >rb» 
Ukrainos artimųjų sinnčfantosre 
siuntiniuose, vyno gi lašelį kitą 
išsispandžia iš razinų. Pasiyži- 
mas nugali visas kliūtis, oSam-

vtaai, Jfctaviai bei kitų trata} 
katalikai, krane ta sudarom vie
ningą pasipriešinimą stovyklos 
vadovybei, šių tautų kunigi ata
koje tyliai mišias, pasislėpė htr 
kampely arba atsitvėrę kokiar

žiauraus likimo iškankintas šir
dis. 'Dabar jos atviros savo Die
vui ir Išganytojui.

Pačiųj mišių pabaigoj kažkas 
sutrepsėjo už durų. Akimirksniu 
viskas nuo altoriaus dingo ir at
sirado po statine. Ir prakartėlė 
buvo apvožta dėže, o kiekvienas

dinti, dabar fer 
vėjo prieš tą.ifte 
siela negu akim

"Švaros diena”
Pirties vedėjas yra lietuvis ir, 

kaip beveik visi jo šalies žmo
nės, geras katalikas. Kiekviena 
religinė praktika stovykloj griež
čiausiai uždrausta. Barakų viduj 
nėra jokios laisvės. Tarp narų 
ir ant žemės ilsisi išvargę žmo
nės. Jų tarpe maišosi komunis
tų ištikimi prižiūrėtojai. Pirtis 
atidara dieną naktį. "Lyg tyčia 
stovyklos vedėjas paskelbė 
"švaros dieną”, o tada valoma

Taipgi sveikiname savo brolius šrsMss 
vaje, didžiuojamės Jūsų ryžtu ta dkųte Jb 
vergėją ir stebimės Jūsų nepaltntžiams vai

vienas sau, karštai pasineldę, 
priima. Švč. Sakramentas, targ> 
neįsivaizduojamų bataen&tp, 
kančių, šalčio ir bado, y* vie
nintelė paguoda ir stipryn^ fal

šo. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba sveikina visus geros valios lietu
vius plačiame pasaulyje ir jungiasi su visais sopo 'mintimis 
ir troškimais.

Praėjusiais metais susirinkome į didingą Vl-ąją Tauti
nių Šokių šventę, kad dar kartą patvirtintume lietuvių 
išeivijos gyvastingumą. Su pasididžiavimu sekėme sustiprė-

Kalbos apie paliktųjų meilę 
mus pačius vis glaudžiau jungia 
į didžiulę šeimą, kurios nariai 
vienas kitą pažįsta, yra išsipa
sakoję savo ir saviškių pačias ne
žinomiausias paslaptis, šį kartą 
užsimenant apie Betliejaus Šei
mynėlę. Tėvas Aloyzas šneka, 
šneka ugningai ir ragina laikytis 
ir sekti tą žvaigždę, kuri suspin
dėjo virš Betliejaus ir neseniai 
sušvito mūsų širdyse. Klausomės 
kvapą užčiaupę. Nors už lango 
dūksta ir kaukia ledinės Sibiro 
vėtros, bet mūsų sielose taip ra
mu ramu, net gera. Iš lūpų 
ir širdžių išsiveržia įvairiomis 
kalbomis kalėdinės giesmės. Jos 
skamba tyliai, bet galingai — 
Tyli naktis, šventa naktis ...

nyčia. Priėmę šv. Komuniją, il
gai paskęstam maldoj, užmirš
tam savo nedalią. Kunigui išta
rus “Ite, missa eslC, kiekvienas 
jaučiasi gavęs naujų jėgų ir ne
žemiško suraminimo.

tu, sekdamas savo ordino kūrė
jo šv. Pranciškaus pavyzdžiu, 
visiem padeda, visus guodžia ir 
ramina.

Šv. Aukos varpeliui suvirpė
jus, visų galvos nusviro. Tačiau 
sunku jum įsivaizduoti, kaip šie

Melodija ir žodžiai perskro
džia mūsų sielas, .pasakojimai 
virsta tikrove. Su paskutiniais 
giesmės žodžiais' pajuntam 
triumfą ir pergalę. Linksma vil
tis ir guodžianti tiesa: Kristus 
yra čia, yra su mumis!

TJBJL

ilgę, kad, pasitarę ir pes&sšg 
nę, nutarėm rizikuoti. Šujpiratte 
ma, dalyvių skaičius yteMf 
gausus, nes mes patys tikioo- 
sius smulkiai atsijojom, kad 
jokiu būdu neįsibrautų Jude. _

švari lininė drobė atstojo vi
sus altoriaus užtiesalus. II pa
prastų šakelių padarėm hyiiig, 
nutraukdami nuo alkanos bur*-. 
nos duonos minkštimą, atida
vėm jį "specialistui”, kurį nu
lipdė žvakides, iš konservjdė-

kascbeninės 600 gramų duonos, 
be riebalų, be tų kelių su
puvusių daržovių ir pliurzės, 
mes nieko neturim. Dabar mes 
vaišinamės ir lepindamiesi 
"puotaujam”, nes siuntiny yra 
geresnės duonos, truputis laši
nių ir keli sausainiukai. Net ar
batą geriam su cukrum, ir tai 
mum yra gardžiau už visokius 
šampanus.
Kalbos apie paliktųjų meilę’

Kiekvieno mintys skrenda toli 
toli, į tėviškės žemelę, kalbos 
vis tos pačios... apie paliktus 
savo mylimuosius. Ar tai jie bū
tų Tirolio kalnų kaimeliuose, ar 
prie Dunojaus krantų, ar Karpa
tų pagiriuose. Jie mum kalba ten 
prie išpuoštų kalėdinių eglučių 
... kalba apie mus... Ilgesys 
ir meilė skrieja per tolių tolius, 
širdys vis, tebedega meile. Pra
nas kalba apie Savo Veroniką, 
Ivanas nepavargsta pasakoti 
apie Marušką... Vis sugrįžta 
tas amžinas klausimas: vaikai 
jau bus užaugę, ką jie veikia, kur 
jie yra? kas iš jų bus?...

PostagoSOc.

Vantas, pavardė ,

Numeris, gatvė u ji

Miestai, valstija, Zlp

eglutės ... Bažnyčiose žėri Bet
liejaus prakartėlė. Tai Kalėdų 
mintys, prisiminimai vaidenasi 
mūsų vaizduotėse. Jų nė šiau
rės ledinis vėjas neįstengia iš
dildyti iš mūsų širdžių.

Be galo toli yra mūsų tėvy
nės. Mes esam Rusijos komu
nistų politiniai belaisviai; joj ti
kėjimas į Atpirkėją, kaip "tautos 
nuodai”, jau per 30 metų ban
domas išrauti.

Mum viską atėmė: mūsų gy
venimą, žmonas, vaikus, arti
muosius, tėvynę bei laisvę ir net 
mažiausią mūsų nuosavybę. Var
gu užtiksi visam pasauly tokių 
beturčių, kokiais esam mes. 
Net pačių išdrožti mediniai 
šaukštai, vienintelis daiktas, dėl 
kurio mes taip varžomės, nėra 
mūsų nuosavybė.

Tačiau mes esam turtingi ir la
bai turtingi, nes gyvai ir tvirtai 
esam išsaugoję tikėjimą į Kristų. 
Visko netekusiem žiauriam iš
trėmime, alkaniem, šalčio ir iš
gąsčio spandžiamtiem vien tik 
tikėjimas ir viltis yra mūsų pa
guoda ir gyvybė.

nas A išsisuko pro visas, kontro
les ir įgabeno maža buteliuką 
vyno.

laiptai. Pirmas — vaiko baimė. 
Toji padėtis vaiką sukausto ir 
neleidžia jam lengvai suprasti 
Senio. Iš to išplaukia mintis, 
kad Senis pradžioj neturėtų nau
doti stipraus balso ar gestiku
liavimo* rankomis. Senis turi 
leisti vaikui be žodžių į jį žiū
rėti. Jis trip pu^nrtuda ir savo

mūsų Apakėjas, Gelbėtojas — 
visų netouringqj|ir atstumtųjų 
Viltis.

Šių tylių mišiąmetoae vie

nas savo vardą, paragrafą ir savo 
bausmės galo datą. Mano ausis 
pasiekia "iSZjT. Aš išlendu iš 
gretimo barako Šešėlio ir išskai- 
tau iš savo likimo draugo Heta- 
vio pranciškono Afloyzo) veido, 
kad jam pasisekė. Nežiūrint di
delių pavojų, užtvarų ir kitokių 
kliūčių, Piemenėlių mišiom rei
kalingas vynas jau yra Stovykloj. 
Visa kita taip pat puikiai sutvar
kyta.

vaizdtafljią Kalėki Senį labai 
seoą irgfliai pražilusį. Jiyra

V * • * Hreo btogas. Kleinas 
kn*te j| ėstadboia parai imto

į .. .Lietuvos. ..Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai, 
toiaąridSBŪ viSu^. lietuvius Kalėdų Švenčių ■ ir Naujųjų
*< :M<itų progtį
f ” ReikSdamaS dėkingumą spaudai, veiksniam, oi
• jom ir pavieniam asmenim už žygius Lietuvos reikalais bei
* atodairą Lietuvos diplomatiniam ir konsulariniam atsto- 
| vam, linkiu, kad 1981 metai visiem botų sėkmingtasinenitkai 
| ir ypačiai koordinuotoje veikloje ginant pavergtųjų tautie- 
| čių pagrindines teises ir Lietuvos laisvės bylą.

Kas tik galėtų mus išduoti, yra 
giertai pašalinama. Tėvas Aloy
zas ir du ukrainiečiai gavo iš sa
viškių siuntinėlius. Juos greti
mam kambarėly atidarėm. Be
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Nr. 10 trečiadienį, 1980 gruo
džio 3, apie 11 vai. ryto, būtų

Jo liudijimas truko kelias va
landas. Liudijimo metu išaiškė
jo, kad Thompson negalėjo už
tikrinti, ar visi demonstrantai iš
girdo jo perspėjimą neširakinti

sas dėmesys buvo nukreiptas j 
demonstrantų veiksmus, o ne į 
jo privalomą pareigą pirmiansia 
juos perspėti, kad jie nusižengia 
įstatymam. "Viskas taip greit

sienų ir ant grindų milžiniški 
plakatai anglų kalba skelbė: 
“Laisvės Lietuvai dabar!”, "Lie
tuva 1940—Afganistanas 1980”, 
ir tt Ant suolo suklostyta Lie
tuvos vėliava. Dešinėj prieky — 
sėdinti "nusikaltėlių” grupė, su
sidaranti iš 13 gražiai apsiren
gusių žmonių. Jų nusikaltimas 
— demonstravimas arčiau negu 
500 pėdų nuo sovietų ambasa
dos. Demonstracija, įvy
kusi 1980 liepos 18 Wash- 
ingtone, olimpinių žaidy
nių išvakarėse, protestavo prieš 
sovietų tęsiamą 40 metų okupa
ciją Lietuvoj, sovietų agresiją 
Afganistane bei viešai parėmė 
JAV vedamą olimpinių žaidynių 
boikotą. Jos metu buvo suareš
tuota 18 lietuvių. Apkaltinimai 
vėliau buvo atmesti prieš 5 
demonstrantus dėl techninių 
smulkmenų.

šalia pačių demonstrantų į 
teismo salę (kuri buvo pilnu
tėlė) susirinko eilė žiūrovų. Jų 
tarpe buvo spaudos atstovai iŠ 
Washington Post, Washington 
Star, Cleveland Plain Dealer 
bei kitų pagrindinių laikraščių. 
Radio Free Europe ir Radio Li
berty korespondentai. Associa
ted Press ir United Press Inter 
national žinių agentūrų žurna
listai ir CBS naujienų korespon 
dentė su filmavimo įgula (pasi- 
kalbėjimas su Simu Kudirka bei 
pačių demonstrantų nufilmavi- 
mas įvyko prieš teismui prasi
dedant). Dalyvavo ir nemaža 
grupė lietuvių bei kitataučių rė 
mėjų, daugiausia iš Washingto- 
no apylinkės gyventojų. Iš to
lau į teismą specialiai atvyko' ' 
r Laisvę redaktorius Juozas Ko
jelis iš Los Angeles, JAV'LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
nariai Algimantas Gečys ir Aušra 
Zerr iš Philadelpjijos. Moterų 
Sąjungos žmogaus teisių komisi
jos narė Rima Mironienė iš Phi
ladelphijos ir Laisvės Žiburio 
radijo programos korespondentė 
Daiva Kezienė iš New Yorko.

Teismui vadovavo N. Nunzio. 
griežtas, bet su humoru teisė
jas, kuris juridiniame pasauly 
iškilo savo role žymioj Hadafi 
byloj.

Priešteisminiam procese “nu
sikaltėlių” advokatas Ernest C. 
Raskauskas iš Washingtono pa
geidavo, kad demonstravusieji 
būtų teisiami prisiekusiųjų teis
mo (trial by jury). Šis prašy
mas nepraėjo, nes maksimalinė 
bausmė šiem “nusikaltėliam” 
esanti per maža. Pasirodo, kad, 
norint turėti teismą su “jury”, 
galima bausmė turi siekti bent 
šešis mėnesius kalėjimo. Teisia
miesiem lietuviam bausmė galė
jo siekti po 60 dienų kalėjimo 
ir po 100 dol. piniginės pa
baudos. Taigi šiuo atveju teis
mo sprendimas galutinai pri
klausė nuo paties teisėjo.

Teisėjui įžengus į teismo salę, 
kiekvienas “nusikaltėlis” turėjo 
prisistatyti. Kiekvienam buvo 
duotas numeris, nes teismo ko
lektyvui buvo per sunku laužyti 
liežuvius bandant ištarti lietu
viškas daugiaskiemenes pa
vardes.

Prokuroras savo atidaromajam 
žody pateikė JAV valdžios ap
kaltinimą. Jam prašant, į salę 
buvo įnešta keletas dalykinių 

> "nusikaltimo” įrodymų, šalia 
anksčiau minėtų plakatų buvo 
pristatyta ir pilna dėžė grandi
nių su keliasdešimt nugnybtų 
užraktų. Lietuvių advokatas 
Raskauskas protestavo, primin
damas teisėjui, kad valdžia ap
kaltino demonstrantus nelega
liu suėjimu prie ambasados, o 
ne plakatų nešiojimu, kuris yra 
visai kitas reikalas. Teisėjas pra-

įvykį patyriau”, teisinosi liudy
tojas. Čia įsiterpė teisėjas, tam 
tikra prasme iš agento lengvai 
pasišaipydamas: “Nejaugi pats 
buvai tiek išsigandęs, kad re
volverį iš dėklo ištraukei? Gi ši 
grupė daugiau atrodo kaip 
“jury” negu kaip teisiamieji

Agento Thompson© liudijimas 
dar buvo susilpnintas ir tuo. 
kad jis teisme į visus klausi
mus atsakinėjo silpnu balsu 
Teisėjas pareiškė, kad, jei jis to
kiu balsu normaliai kalba, de
monstrantai tikrai negalėjo 
išgirsti jo perspėjimo

Antrasis valdžios liudytojas 
buvo kitas JAV slaptosios tarny
bos agenttas — Stevens, kuris 
liepos 18 budėjo sovietų amba
sados gale. Demonstracijai pra
sidėjus, Stevens atėjo į amba
sados priekį pasikalbėti su drau
gu Thompsonu. Thompsonas 
tuo metu šnekučiavosi su viena 
mergina, nežinodamas, kad ji 
yra viena iš demonstracijos būsi
mų dalyvių. Stevens pasakojo, 
kad staiga prie ambasados pri
važiavo mašina, užblokuodama 
įvą£iayiųią. Jis. priėjo prie iš; 
mašinos išlipusiųjų dviejų vyrų, 
sakydamas, ;.kad jie turi mašiną 
patraukti.' Tada jau pastebėjo, 
kad jie abu turi grandines ir 
ruošiasi prisirakinti prie amba
sados vartų. Jis juos perspėjo 
to nedaryti, bet į jo perspėji
mą esą nebuvo kreipta dėmesio. 
Teisėjas prašė šiuos du vyrus 
identifikuoti. Stevens nurodė 
numerius 7 ir 9 — kun. Kazi
mierą Pugevičių ir Rimantą Stir- 
bį, kurie buvo vieni iš pirmųjų 
demonstrantų prie sovietų amba
sados vartų. Teisėjas tada klau
sė Stevensą, ar jis perspėjo ki
tus demonstrantus. Stevens pri
sipažino, kad neperspėjo.

Trečiasis, paskutinysis, liudy
tojas (turėjo dar būti ir ketvir
tas, bet dėl nežinomų priežas
čių jis neliudijo) buvo JAV slap
tosios tarnybos agentas Ferraro, 
kuris demonstracijos metu maši
noj patruliavo Washingtono gat
vėse ir buvo skubiai iškviestas 
radijo pranešimu į sovietų am
basadą. Jis garantavo, kad, jam 
atvykus prie ambasados, keli 
demonstrantai išgirdo jo perspė
jimą, jog, “jei jūs prisirakinsit 
prie vartų, būsit pasodinti į ka
lėjimą”. Ferraro atpažino vieną 
iš jų: numerį 1 — Margerį Ais
tį. Kitų, jis aiškino, nespėjo per
spėti.

paklusnumo taktiką, demon-

riai, nenorėjom tokiais boti, o

Pasiliko tik trys demonstran
tai: Markeris Aistis iš Washing-

skiriant tris. Atsistojus Simui 
Kudirkai, teisėjas komentavo, 
kad jis buvo tikras, jog Kudirka 
turėjo daug ko visiem pasakyti, 
bet, deja, taip išėjo, kad lis

E. Raškauskui baigiant teisia
mųjų gynimą, teisėjas iššaukė 
kiekvieno teisiamojo numerį ir 
plaktuko paukštelėjimu pa-

čius ii New Yorko ir Rimantas 
Stirbys fl Philadelphijos. Pa-

ribota, neturinti daug reikšmės 
šiam teisminiam procese.

Pirmasis valdžios liudytojas 
bu^o JAV slaptosios tarnybos

vadovauti Lietuvos laisvinimo 
kovai, ir taip pat mūsų jauni

galėmis remia.

savo

U .

mo.

šį pirmąjį bandymą laikom

DAIL. PRANO

LAPĖS
PARODOJE

Netoli New Yorko, New 
Canaan, Conn.. lapkričio 22-30 
vyko dail. Prano Lapės paroda. 
Ją globojo New Canaan Society 
o f Arts, duodama parodai pa
talpas. Tos patalpos padarytos iŠ 
didelių arklidžių, pritaikytos ir 
pavadintos Waveny Carriage 
Bam

Paroda buvo skirta tos apy
linkės amerikiečiam. Jie gausiai 
ją lankė ir nemaža Pr. Lapės pa
veikslų išpirko. Pats dailininkas 
šiuo metu gyvena Chamberlain, 
Maine, dar į šiaurę nuo Kenne- 
bunkporto. Anksčiau mokyto
javo prie Bostono, dabar yra at
sidėjęs tik savo menui. Šį pa- 

Pasibaigus liudijimam, proku
roras ir teisiamųjų advokatas ta
rė baigiamuosius žodžius. Pro
kurorui bekalbant, teisėjas užsi
minė, kad ateity reikėtų apsvars
tyti, ar tokiais atvejais nebūtų 
paranku megafonu perspėti bū
simus nusikaltėlius, duodant

pasodai (Kultūros. Židiny. „Jau. 
tada jis sakė, kad rudenį turės 
parodą šioje galerijoje.

Dail. Pr. Lapės bičiulis poe
tas Antanas Rimydis sugundė 
tą parodą aplankyti. Jo iniciaty
va buvo sudaryta lyg maža eks
kursija. Mus nuvežė Bronius 
Bieliukas, dar važiavo dailinin
ko bičiulė Birutė Paprockiėnė, 
Antanas Rimydis ir aš.

Važiavome tuoj po Padėkos 
dienos, tai buvo lapkričio 28, 
penktadienį. Tą dieną nepapras
tai smarkiai lijo. Tiesiog plaukte 
plaukėm keliais. Daug kur buvo 
keliai apsemti. Bet šiaip taip nu
važiavome.

Gamta jau buvo rudeninė. 
Medžiai pilki, be lapų, lietaus 
nuplakti. Įvažiavome į tokias 
girias, parkus. Ir tai savotiškai 
mus nuteikė.

Pasiekėme vietovę. Tai didelė 
daržinė, paversta galerija. Susto
jome aikštelėje. Ir ten buvo 
daug vandens. Visur pylė ir 
pylė. Bet mūsų neišgąsdino. 
Tiek atkeliavę, nužengėm ir 
tuos keliolika žingsnių.

Radome dailininką vienui vie
ną. Ir kaip jis pradžiugo, sulau
kęs netikėtų svečių tokią audrin
gą dieną.

Viduje daržinė taip įrengta, 
kad čia gali rengti visokiausias 
parodas. Puikus apšvietimas, 
puikus sukabinimas.

Dailininkas čia buvo išstatęs 
30 paveikslų. Beveik visi jie 
nutapyti šią vasarą. Tai daugu- 

žinti kaltais. Jis paskui juos pa
klausė, kiek laiko jie praleido 
kalėjime. Jų atsakymas: po vieną 
dieną. Teisėjas tada paskelbė: 
"Bausmė atlikta galite eiti". 
Teismas baigėsi apie 4:30 vai. 
popiet

Po teismo dalis teisiamųjų 
nuėjo pas teisėją jo pasveikinti 
bei jam padėkoti. Vienas jam 
sušuko: "Iki sekančio karto!" 

maro, kad sekanti demonstracija 
{vyks po dviejų savaičių. Teisė
jas nusijuokė ir prašė, kad ji 
įvyktų bent po keturių savaičių, 
kai jis tada jau bus išėjęs į

Dail. Pranas Lapė savo kūrinių parodoje New Canaan parodos 
atidarymo metu

mpje pajūrio motyvai, pajūrio 
akmenys, uolos, medžiai, ban
gos. Nutapyta šmaikščiai, su 
didele dinamika ir dideliu po
lėkiu.

Nauja čia buvo jo tapyba ant 
popieriaus. Čia įvesta savotiškos 
simbolikos, pvz. nupiešti žmo
nės su popieriniais maišais ant 
galvos.

Paroda tikrai įspūdinga ir gra
ži. Mum, atplaukusiem per lietų, 
buvo čia miela svečiuotis. Atne- 
šėm dailininkui ir laimę, nes 
prie mūsų parodą aplankė kiti ir 
net nupirko porą-paveikslų.

Šiose patalpose per visus 
metus vyksta parodos. Jas globo
ja speciali draugija, kuri ir su
rengia parodos atidarymus, sve-

KREIPIAMĖS Į LAISVOJO 
PASAULIO LIETUVIUS

1980 liepos 18 lietuvių jauni
mo iniciatyva grupė jaunų žmo- 

prie sovietų ambasados Wash- 
ingtone įvykdė demonstraciją, 
kurioj švelnia forma buvo pa
naudota civilinio nepaklusnumo 
taktika. Iniciatoriai šia taktika 
riekė išbandyti iki šiol lietuvių 
nepanaudotą veiklos būdą at
kreipti šio krašto visuomenės ir 
valdžios dėmesiui į lietuvių

kraity visuomenę, per akciją 

čių priėmimus, tuo- padėdama 
dailininkam ir juos paremdama. 
Pr. Lapė buvo pačios draugijos 
pakviestas čia surengti parodą. 
Ir jis nesigaili padirbėjęs.

Parodą uždarė lapkričio 30. 
Paskui jis dar pasisvečiavo ir 
iškeliavo atgal į savo šiaurę.

Mes gi, pasisvečiavę tada pus
antros valandos, vėl patraukėme 
atgal į New Yorką. Lietus jau 
buvo praėjęs, ir mes besišneku
čiuodami gėrėjomės vėlyvo ru
dens vaizdais. Visi džiaugėmės, 
kad pajudėjome iš miesto ir to
kiose sąlygose aplankėme bičiu
lio dailininko parodą ir jam su- 
teikėm moralinę paramą ir 
džiaugsmą. (p.j.)

JAV kongrese — mūsų krašto 
valdžios institucijas. Šis įvykis 
taip pat tapo tarsi barometru 
mūsų pačių visuomenės jautru
mui Lietuvos laisvės reikalu pa
tikrinti. Demonstracijos dalyviai 

ir konkrečius, su Lietuvos lais-

— PLB valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantus ir narys 
sporto reikalam Zigmas Žiups- 
nys gruodžio 20 išskrenda iš 
Chicagos kartu su sportininkų ir 
turistų ekskursija į Australiją. 
Ten kelias dienas lankysis Syd- 
ney ir Melboume miestuose ir 
dalyvaus Australijos Lietuvių 
Dienose, kurios prasideda gruo
džio 26 Adelaidėj. Jų metu vyks 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos sesija, kul
tūriniai parengimai, iškilmingos 
pamaldos, sporto žaidynės, bus 
minima Australijos LB 30-ties 
metų veiklos sukaktis ir kt.

— Altos valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. dr. K. Šid
lauskas, vicepirmininkai: T. 
Blinstrubas, P. Dargis, dr. J. 
Jerome, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. 
VI. Šimaitis, dr. J. V alaitis, 
gen. sekr. Gr. Lazauskas, ižd. 
J. Skorubskas, fin. sekr. P. Bučas, 
protok. sekr. K. Radvila, nariai 
S. Balzekas Jr., J. Lekas, V. 
Naudžius, E. Vilimaitė, įgal. 
Washingtone dr. J. Genys, reika
lų vedėja I. Blinstrubienė, inf. 
kun. J. Prunskis.

— Vilnietis Liutauras Kazake
vičius, USSR News Brief (Briu
selis, Nr. 18) žiniomis suimtas 
rugpiūčio 19. Jis yra pasirašęs 
45-ių pabaltiečių memoran
dumą, smerkiantį Molotovo-Rib- 
bentropo paktą ir reikalaujantį 
laisvės Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai. Pernai liepos mėn. Kaza- 
kevičius buvo trumpam sulaiky
tas per Ragaišio teismą, o spa
lio mėn. jo bute buvo padaryta 
krata. Po suėmimo jis buvo pa
siųstas psichiatriniam tyrimui.

— Romo Kalantos susidegi- 
ginimo dieną (gegužės 14) ant jo 
kapo grupė jaunuolių padėjo gė
lių vainikus, kaip praneša USSR 
Nevvs Brief (Nr. 19). Už tai buvo 
apkaltinti chuliganizmu ir su
imti Laisvė Vaitiekūnaitė, Pau
lius Vaitiekūnas, Vladas Kukuls- 
kis ir seserys Aurelija ir Lore
ta (pavardė neįskaitoma). (E)

— Solistas Arnoldas Voketai- 
tis dalyvavo gruodžio 7 Chica
gos Lyric Operoj įvykusio lab
daros koncerto programoj. Pel
nas paskirtas Italijos žemės dre
bėjimų nuskriaustiem šelpti.

— Amerikos Balso radijo rū
muose VVashingtone lapkričio 
14 direktorė M. Bitterman pa
gerbė lietuvių programose ištar
navusius 25 metus lietuvių 
tarnybos viršininką Alfonsą Pet
rulį ir tarnybos pareigūną žur-

Jurgio lietuvių parapijos klebo
no, Cleveland, Ohio, išleistuvių 
banketas įvyks gruodžio 21.

Bendnsmenės choras šiemet 
šventė savo 43 metų veiklos su
kaktį. Ta proga lapkričio 30 
buvo surengtas lietuviškos dai-

X M Petrauskas dirba lėk
tuvų skrydžių kontrolierium 

dirbajan II metų.

jai: A. Gilmore, Mobile, AL, 
M. Evmouskas, New Bran-

DsnviDe, N.J. — A. Karta*.
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vakaro numatėm ekskursiją tu
ristiniu autobusu į Neapolį, 
Pompėją ir Sorrento. Išsisukinė-

nią guli platūs, aukšti, plokščiais 
viršumis akmenys. Šoninių ak
menų paviršiuj aiškiai matosi 
vėžės. Tie akmenys buvo specia
liai įrengti tam, kad pėstieji ga
lėtų pereiti iš vienos gatvės pu
sės į kitą, nesušlapę kojų, o šo
niniai akmenys yra nudilinti 
lekiančių vežimų ratų.

Nežiūrint griuvėsių amžiaus

taika susidaro giedri ir maloni. 
Matom gana gerai išsilaikiusius 
turtingųjų gyvenamus namus su 
į žemę įleistomis ištaigingomis 
maudyklėmis, pokylių kamba
riais, kurių sienos dekoruotos

Hamiltono teatras Aukuras, laimėjęs teatro festivalyje pirmąjį oskarą už teatrinę veik
lą. Teatro vadovė Elena Dauguvietytė-Kudabienė — trečia iš dešinės, rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūte — ketvirta iš dešinės. Nuotr. Z. Degučio

čiais,. pasiekėm modernų platų 
kelią Tyrėnų jūros pakrašty ir 
tuo pakraščiu keliavom iki pat 
Neapolio. Vakarykštės nuo
taikos nebejautėm, . pasakiškas 
smaragdo spalvos Tyrėnų jūros 
grožis užėmė kvapą, {lankos, 
statūs, uolėti krantai, žvejų lai
veliai, burlaiviai ir kiparisų 
siluetai liejosi į vieną nuostabų 
paveikslą, kuris viliojo akį tiek 
savo spalvų, tiek didingos gam
tos grožiu. O raudonstogiai balti 
namai, kaip žaisleliai, pasislėpę 
tarp žalumynų, ilsėjosi uolėtose 
papėdėse, siauruose slėniuose, 
pakrantėse.

Pagaliau priartėjom prie Ne-

nis, kuris siekė daugiau kaip 6 
pėdas storumo. Kasinėtajam 
pavyko, naudojant specialius 
metodus, atkurti pelenuose pa
laidotus žmones įvairiausiose 
padėtyse: panikoj bėgančius, 
glaudžiančius prie savęs bran
genybes, siaube sukniubusius.

Pompėja ilgus šimtmečius 
liko užmaršty, ir tik 15 šimt
mety buvo ■ pradėta domė
tis buvusio miesto liku - 
čiais. 1748 buvo pradėtas 
pirmas rimtas kasinėjimas, kurį 
globojo Neapolio karalius Karo
lis III. Tačiau tik pereito šimt
mečio antroj pusėj pradėta dirb
ti sistemingai, kol pagaliau Pom
pėja liko pilnai atkasta tokia, 
kokią matom šiandien.

(Bus daugiau)

apolio įlankos, iš kurios galima 
buvo stebėti keistos išvaizdos 
senovišką pilį siaurame, ilgame 
pusiasaly. Tai ovalinės formos 
viduramžių pilis, vadinama 
kiaušinių pilim (Castel d’Ovo). 
Autobusas sustojo ties pačia į- 
lanka, iš kurios reginys į visas 
puses negali susilyginti su jo
kiomis matytomis iliustracijo
mis. Pats miestas, nuo jūros 
atskirtas plataus kelio, atrodo se
nas, išsiplėtęs ir turtingas pra
mone. Tačiau jo aplankyti nete
ko.

Bet ir čia vėl tipiški turisti
niai nemalonumai. Vos tik išli
pus iš autobuso, turistus apsu
po būrys apdriskusių valkatų, 
kurie iš savo nešvarių kišenių 
traukė “auksinius” laikrodžius, 
apyrankes ir kitus puošmenis ir 
arogantiškai siūlė pirkti už “cin- 
que dolaros”. Nežiūrint griežto 
^^’^te-aalįjBOSMA kitos pusės. 
M^^ą^kšRlBkaAuotraukų, nu- 

tęs^jj^elionę Pompėjos

Po geros valandos pasukom į 
siauresnį kelią ir sustojom ties 
vartais, kurie priminė įėjimą į 
parką. Čia buvo gausu kioskų su 
gaivinančiu šaltu limonadu ir 
visur taip populiaria Coca- 
Cola. Buvom ištroškę, ir visi vai
šinomės. Ekskursijos gidas pra
nešė, kad į Pompėją eisim po 
pusvalandžio, ir kvietė visus lik
ti vienam būry, nes Pompėjoj esą 
lengva paklysti.

Apsiginklavę Pompėjos mies
to žemėlapiu, pagaliau perėjom 
į kitą bilietų kiosko pusę. Stai
ga atrodė, kad atsidūrėm kita
me pasauly. Aukštų palmių šešė
ly buvo paprastas negrįstas ta
kas, kurio šonuose stovėjo seno
viškos vandens vazos. Kiek to
liau matėsi siauri laiptai, vedą 
į tamsią angą mūrinėj sienoj, 
ant kurios viršaus karojo vėšlūs 
žali vijokliai. Perėjom tą angą 
ir atsidūrėm saulėtame mirusių 
mieste.

Akmeniniame grindiny kauk- 

KREIPIAMĖS Į LAISVOJO 
PASAULIO LIETUVIUS

(atkelta ii 7 psl.)

galvas ir savo kukliomis pa
stangomis reiškėm jiem savo so
lidarumą.

Iš antros pusės, klysta ir tie, 
kurie prieš demonstraciją 
manė ir dabar tebemano, kad 
demonstracijomis, teismais ir 
galimomis bausmėmis sutepsiu 
savo gerą vardą ir savo kaktas 
pažymėsim nusikaltėlių ženk
lais. Mes manom kitaip: teisė
tas pratęstas nėra mnflodtimas. 
Nusikaltimas yra užsimerkti 
prieš blogį. Nusikaltimas yra tu
rimos laisvės nepanaudoti pa
vergtų tautų ir skriaudžiamą 
žmonių teisem gura* rrocMCuo* 
ti, net panaudojant civilinio ne
paklusnumo taktiką, yra laisvo 
žmogaus teisė ir privilegija. Ir 
Šiuo metu aukštose Amerikos 
valdžios pareigose turim žmo
nių, kurie protesto demonstraci
jose ne. karią yra buvę areštuoti 
ir nuteisti.

originaliais piešiniais, vaizduo
jančiais žmonių ir žvėrių gyve
nimą. Imperatoriškasis Forumas 
su Apolono, Jupiterio ir Vespa- 
sijono šventyklomis, senato rū
mų likučiais sudaro impozantiš
ką įspūdį, ir atrodo, kad čia ka
daise virte virė normalus, kultū
ringas ir gana linksmas gyveni
mas. Kitose aikštėse randam ge
rai išsilaikiusių krautuvių lieka
nas ir kepyklas su milžiniškomis 
duonos kepimo krosnimis. Kiek 
ilgiau sustojam Apolono šven
tykloj, kurios centre yra puikiai 
išsilaikęs aukuras su neišdilu
siais, lengvai išskaitomais loty
niškais užrašais. Vyno darykloj 
stovi šimtai išrikiuotų senoviškų 
molinių ąsočių. Vienos vilos 
sode šalia tvoros guli suakmenė
ję, lavos amžiam sustingdyti 
žmonių ir vieno šuns lavonai.

Miestas papuoštas grandine 
įspūdingų arkų, kurių kiekviena 
buvusį pavadinta kurio narsūn- 
peratoriaus vardu. Ypatingai ge
rai yra išsilaikiusi Kaligulos 
arka, vedanti į vieną iš pagrin
dinių Pompėjos gatvių.

Pompėjoj yra net keli įvairaus 
dydžio amfiteatrai, talpiną 
daugelį tūkstančių žiūrovų, ir jie 
yra panašios architektūrinės for
mos, kaip Koliziejus: apskriti, 
įdubę, tik be Koliziejui tipiškų 
sienų su angomis.

Viena iš gražiausių ir geriau
siai užsilikusių privačių vilų yra 
Vetti vila, turtingų Pompėjos 
pirklių nuosavybė pirmojo šimt
mečio pradžioj. Stogas remiasi 
ant lieknų dorėnų stiliaus kolo
nų. Kieme fontanai, įmantrūs 
akmeniniai stalai, suolai ir 
skulptūros. Viduj sienas dabina 
juodame dugne piešiniai, vaiz
duojantys vyno ragautojus, auk
sakalius ir lenktyniaujančius 
sparnuotus raitelius. Pastatas 
kelių aukštų, su specialiomis pa
talpomis tarnam.

Negalima buvo atsistebėti ka
sinėtąją kruopštumu, taip nuo
stabiai pajėgusių atkasti po la-

Savo protesto demonstracija 
mes niekuo nerizikavom, o tik 
prisiėmėm tam tikras nepato
gumus. Mes manom, kad tokius 
nepatogumus lengvai turėtų pri
siimti kiekvienas žmogus, kuris 
nešioja garbingą lietuvio vardą, 
o pirmoj vietoj idealistiškai nu- 
sneiJcęs jaunimas*

Tokios mažytės aukos iš mūsų 
laukia Lietuvos žmonės, Lietu
vos Jaunimas. Nepalikim jų vie
nų. Ar akmenys už juos kalbės, 
jei mes tylėsimi
"i Washingtono demonstracijų 
dalyviai:

PROGRAMOS, VADOVĖLIAI IR KITA
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Tie 
jaunieji, kurie atliko programą, 
buvo : Rasa Bobelytė, Danutė 
Norvilaitė, Alė Mačiūnienė ir 
Gintaras Vaišnys. Tai buvo gra
ži pramoga, ir vakaras praėjo 
malonioj nuotaikoj.

Trečiadienį buvo literatūros 
vakaras. Atvykę iš Bostono ra
šytojai Stasys Santvaras ir An
tanas Gustaitis paskaitė savo 
kūrinių. Stasys Santvaras jaut
riai perdavė eilę savo eilėraš
čių iš anksčiau pasirodžiusio 
poezijos rinkinio “Aukos taurė”, 
o Antanas Gustaitis paskaitė irgi 
keletą eilėraščių ir paskui visus 
labai linksmai nuteikė savo pa
sakojimu apieatšventimąyiępų 
sukaktuvių, įdomiai charakteri
zuodamas ne tik sukaktuvinin
kus, bet ir jų svečius, o savo 
klausytojus prijuokindamas iki 
ašarų. Kažkas ten pat pasakojo, 
kad A. Gustaičiui nepatinką to
kie išsireiškimai apie jo prog
ramą, kaip “prijuokino iki aša
rų”, bet, kad tiesa, tai tiesa, 
ir negi gali tiesą nutylėti.

Ketvirtadienį irgi iš Bostono 
atvyko smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas su fleitininke Made- 
line D’Errico ir davė labai rim
tą koncertą — muziką iš 18-ojo 
šimtmečio, parašytą smuikui ir 
fleitai tokių garsių muzikų, kaip 
Haendelio, Telemanno, Loei- 
leto, Conperino, Naudoto ir 
Bacho. Įvadą į kiekvieną šios 
programos numerį padarė Elena 
Vasyliūnienė. Smuikas klausy
tojam buvo jau ne naujiena, 
daugiau kartų girdėtas. Nors 
Izidorius Vasyliūnas savo parti
ją atliko labai meistriškai, bet 
fleitininkė, dalyvavusi per visą 
programą, ypatingai žavėjo klau
sytojus. Studijų savaitės dalyviai 
buvo labai dėkingi I. Vasyliū- 
nui už tokios koncerto progra
mos sukombinavimą.

Po koncerto buvo vėžių val
gymo vakaras, kur jau visi stu
dijų savaites dalyviai patys sau 
koncertavo, išdainuodami tur
būt visas aliai vienos žinomas 
dainas, kad T. Vaišnys dar net 
kitą rytą skundėsi esąs užkimęs 
nuo vakarykščio linksmo daina
vimo. O. J. Masilionis skundėsi 
pasigedęs Kennebunkporte dai
navimo. Jei jis dar čia iki 11 
vai. nakties neatsidainavo, tai 
kažin ar galės kada atsidainuo- 
ti ir Dainavoj.

Kas gi čia per žvėris? Taip, 
žino menu galima net žvėrį 
atvaizduoti, nes šis žodis reiš
kia vaidinti be žodžių, tik raiš
kiais judesiais. Žodis "panto
mima” yra kilęs iš graikų kal
bos. Pae, pastot reiškia viskas, 
o aUotoe 4- mimika, judesys.

Taigi, abu lodžius sudėję krū
von, gaunam pantomimą, arba 
vaidinimą tik judesiais

Tas vaidintojas čia buvo jauna 
kylanti žvaigždė lietuviškoj pa* 
dangą}, IMvftj — Paulius Ra
jeckas. New Turite jis jau la* 

biau žinomas, nes ten jis jau 
ne kartą yra pasirodęs, bet ki
tiem studijų dalyviam šitokį te
atrą galbūt teko matyti pirmą 
kartą. Kadangi jis savo panto
mimomis sekmadienį visus su
domino, tai buvo paprašytas at
likti dar vieną programą. Jis 
vaizdavo įvairias gyvenimo si
tuacijas be žodžių, pvz., rengi
mąsi lankyti Lietuvą, susitiki
mą Lietuvoj su giminėmis, grį
žimą namo, studentą kolegijoj 
pirmaisiais metais, paskui jau 
seną studentą ir pan. Antrojo 
seanso metu jis davė tokią 
programą, į kurią įtraukė ir vai
kus, perkeldamas savo vaidybą 
nuo scenos apačion, čia pat 
prie žiūrovų. Vaikai, iš pradžių 
nedrąsiai, lyg nesuprasdami, 
ko iš jų nori, paskui su įsi
jautimu įsijungė į programą. 
Teko pastebėti šį dalyką: nors 
situacija, kurią pantomimikas tu
rėjo atvaizduoti, pora žodžių bū-
davo paskelbiama, prieš aktoriui 
išeinant į sceną, plakatu, pasta-
tomu ant stovo scenos priešaky, 
bet kartais ne visi susigaudy- 
davo vaidinimo detalėse, o vai
kai pasirodė šioj srity daug pa
stabesni, žinoma, jei vaizduo
jamas dalykas būdavo iš jų pa
saulio, kaip atvaizduota pasaka 
“Augo pupa”.

Po kiekvienos vakarinės prog
ramos būdavo ten pat salėj 
dar pabuvojimas: pasivaišini- 
mas, pasidalinimas įspūdžiais, 
artimesnis susipažinimas su 
programos atlikėjais. Vyriausia 
šeimininkė Br. Chlamauskienė 
su savo padėjėjom visuomet tu
rėdavo lietuviškos giros ir ko 
nors iškepto: pyrago ar pyra
gaičių. Penktadienio vakaras bu
vo jau paskutinis. Šeštadienį 
mokytojai turėjo jau išvažiuoti, 
nes tą dieną jau turėjo rinktis 
šauliai į savo stovyklą ir jiem 
reikėjo užleisti vietas. Bet vaka
ronė vis tiek buvo. Ją pravedė 
A. Masionis^Šį vakarą jau ne
buvo nei paskaitų, nei koncer
to, buvo likęs tik vienas klau
simas, kurį dar reikėjo pasvars
tyti; būtent:

Dainava, ar Kennebunkportas?
Seniau šitokio klausimo nie

kas nekėlė. Nuo pat pradžios, 
daugiau nei dešimt vakarų, mo
kytojų studijų savaites vykdavo 
Dainavoj. Prieš dvejus metus, 
rengiant Pasaulio lietuvių die
nas Toronte, buvo numatyta, 
kad į jas suplauks ir nemaža 
mokytojų iš kitų pasaulio kraš
tų, tad, ta proga pasinaudojant, 
kad nereikėtų iš ten vėl daryti 
kelionės į Dainavę, buvo su
rengta pirmoji studįjų savaitė 
“svetur”. Tokiu būdu vienu šū
viu buvo nušauti du zuikiai.

Kadangi ta studijų savaitė ge
rai pavyko, buvo pradėta laiky
tis nusistatymo ir toliau rengti 
studijų savaites ne visą laiką vie- 

giomis. Dėl to ir įvyko pernai 
XIII mokytojų studijų savaitė 
Kennebunkporte, kad į ją ga
lėtų suvažiuoti daugiau moky
tojų iš rytinio Atlanto pakraš
čio. Šiemet vėl Kennubunkpor- 
te įvykusi studijų savaitė di
džiai palengvino rytinio rajono 
mokytojų joj dalyvavimą.

Užtat paskutinį vakarą buvo 
svarstytas tik vienas klausimas: 
kur rinksimės kitą kartą. Ken
nebunkporte, ar Dainavoj? Ka
dangi buvo balsų ir už Dai
navą, teko šį klausimą spręsti 
balsavimu. Visa dauguma pasi
sakė už Kennebunkportą. Žino
ma, chicagiškiai ir tie, kurie 
gyvena arčiau Dainavos, norėjo, 
kad studijų savaitės. ir toliau 
būtų ^epgian^s,,, Pajnayej.

“Važiavom dletią, važiavom 
naktį Ir privažiavom 

Kennebunkportą”

CHICAGO, ILL.
Vilniečių veikloj

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos visuotinis JAV ir Kana
dos skyrių atstovų ir pavienių 
Sąjungos darbuotojų suvažiavi
mas vyko spalio 11 Jaunimo 
Centre, Chicagoj. Dalyvavo apie 
40 asmenų iš Bostono, Chica- 
gos, Detroito ir Kanados St. 
Catharines, Paris ir Toronto 
skyrių.

Suvažiavimo eigoj aptarti Są
jungos organizaciniai reikalai, 
numatyti ateities veiklos planai 
ir pasidžiaugta mokslinio veika
lo “Rytų Lietuva” išleidimu.

“Rytų Lietuva” — Rytų Lie
tuvos etnografinių sienų studija. 
Ją redagavo dr. Algirdas Bud- 
reckis iš Quincy, Mass. Veika
le yra vienuolika straipsnių ir 
studijų Rytų Lietuvos etnogra
finių sienų, gyventojų, vietovar
džių ir architektūros klausimais. 
Knyga gaunama pas platintojus.

Šiame suvažiavime taip pat 
išrinkta trijų metų kadencijai 
nauja centro vajdyba: pirm. Al
bertai Misiūnas iš Detroito, vi- 
cepirm. visuomeniniam reika
lam Jeronimas Gaižutis iš Chi- 
cagos, vicepirm. organizaciniam 
reikalam Bronius Saplys iš To
ronto, sekr. Valentina Osteikie- 
nė iš Detroito, ižd. Vytautas 
Gurka iš Detroito, spaudos fon
do vadovė Eugenija Bulotienė 
iš Detroito, spaudos fondo 
vadovas Kanadai Jeronimas Ci
cėnas iš Toronto, narys spau
dai ir informacijai Steponas Va- 
ranka iš Toronto ir valdybos 
narys Petras Cesnulis iš Paris, 
Ont .

Ateity numatyta veikalą "Rytų 
Lietuva” išleisti anglų kalboj.

VKLS c-v.i.

Švietimo Tarybos narys J. Ma- 
silionis, “prisiekęs” Dainavos 
mokytojų studijų savaičių daly
vis ir nepavaduojamas jų apra
šinėtojas-reporteris, atvykęs šį 
kartą su savo žmona, su Br. 
Keturakių ir su Alicija Rūgyte 
į Kennebunkportą tiesiog iš Dai
navos, pasižiūrėti, kas gi Čia 
per vieta, ir aprašęs savo įspū
džius Drauge, labai gražiai tuo 
aprašymu parėmė rytinio rąjdno 
mokytojų nutarimą, kad, ren
giant ateity studijų savaites, bū
tų atsižvelgta į nuotolius. Pir
mąjį savo reportažą iš Kenne- 
bunkporto jis pavadino “Važia
vom dieną, važiavom naktį* ir 
privažiavom Kennebunkportą”. 
Mat, jų kelionė traukiniu nuo 
Jacksono geležinkelio stoties, 
neskaitant laiko, per kurį jie iš 
Dainavos pasiekė Jacksorią (J. 
Masilionis to nenurodo), su vi
sais laukiniais geležinkelių-1'' ir 

‘'aūtobusų- -stotyse?“, - kd^^ė^ pa
siekė Kennebunkportą, triikcfB3 
vai. ir 30 min.

(Bus daugiau)'

nuo pirmadienio iki penktadie
nio. Laikas patogus, bangos stip
rumas geras. Programoj yra į vai-, 
rūs skyriai, pranešama daug 
naujienų ir įdomybių. c

Chicagos ir apylinkių lietu
viai kviečiami tapti šios progra
mos rėmėjais, nes vedėja Kazė 
Brazdžionytė per metus šiai ra
dijo programai išleidžia 16.000 
dol. Ji pati už savo darbą nie
ko neima, viską aukodama lie
tuvybei. Programai pasiauko
jančiu darbu daug talkina kuri. 
J. Prunskis, chem. Jonas Praus
kis, adv. C.P. Kai, mokyt. Vida 
Tijūnėlienė, teis. P.R. Šulas 
ir kiti. Nemaža įrašų nemokamai 
padarė Kazys Sable, Ramunė 
Tričytė. __

Laimė, yra aukotojų, #lpĮirJe 
finansiškai stiprina Lietuvos Ai
dų programą. Šeštosios tautinių 
šokių šventės komitetas progra
mai paskyrė 100 dol. Tai šiais 
metais gauta stambiausia para
ma. Dalis organizacijų ir .klubų 
taip pat paremia, bet yra ir 
tokių organizacijų, kurios visai 
nepalaiko ryšio. Jaunuolė atėjo 
dirbti ir aukotis lietuvybei, bet 
nematoma reikalo jos paremsi

Balys Švalia
■ • ■- t

Balzako laimėjimas n
Stanley Balzekas III neseniai 

gavo laipsnį iš John Marshall 
Law School Chicagoj. Jo pasku
tinės studijos buvo baigtos 
Northvvestem universitete. *«

S. Balzekas III yra vyriau
sias Stanley Balzeko Jr. ir mi- 
rusios Irenos sūnus. Jis vaik
inai reiškiasi Balzekas Motor 
Sales bendrovėj, 4000 Apriter 
Avė., kurią įsteigė jo senelis 
Stanley P. Balzekas prieš 56

S. Balzekas UI dalyvauja Bal
zeko lietuvių kultūros muzfe- 
jaus auenumi tMyiKg iLMip

7
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kiam vakarui, (p.j.)

Pirmoje dalyje ansamblis pa- 
šoko čigonėlį, žiogelį, antroje

mas orkestras. Vakaronė praėjo 
sklandžiai ir pakiliai. Buvo įvai
rių laimėjimų traukimai ir kito-

šiem programos dalyviam. Įteik
tos gėlės J. Matulaitienei, seks-

po baltą 
visiem nuo-

Dalis klausytojų, lapkričio 23 susirinkusių į Kultūros Židinio salę, kur buvo minimos 
Simo Kudirkos šuolio į laisvę dešimtosios metinės. Nuotr. V. Maželio

gio. Taip ni 
gosHio 6, šeštadienį. Rengė jį 

ros Fondo (kuris rūpinasi

Trinku išrinktas Algis Česnavi- 
čius* Ji* ir pradėjo programą, 
visus pasveikindamas. Pačiai 
programai pravesti pakvietė Ra
tą Bobelytę. Ji savo vaidmenį 

pasigėrėtinai, gražiai ir 
valdė žodį, aiškiai ir su-

t

JpaŽiai padeklamavo eiles prieš 
gamtinius Šokius. Ji ir pranešė, 

kad Bostono vyrų sekstetas pa
keičia pirmąją dalį.

^4'-.. Bostono sekstetas' 

'tai — Helmutas Lingertaitis, 
Norbertas Lingertaitis, barito
nai —: Ričardas Uždėtos, Bro
nius Banaitis, bosai — Pranas 
Šimkus, Vytautas Eikinas, kuris 
drauge yra ir seksteto pirminin- 

zitorius Julius Gaidelis.
šie vyrai nuotaikingai ir įžen

gė į sceną. Pradėjo J. Gaidelio 
specialiai parašytu pasveikini
mu. Toliau padainavo: Melsvos 
akys, Paparčio žiedas, Balnok, 
tėveli, Stikliukėlis, Svaigus bir
želis ir jo naktys.

Programoje buvo atspausta, 
kad dainuos Brahmso valsą, liau
dies dainą Alutį ir Arą. Tos dai
nos buvo praleistos, pakeistos 
kitomis.

Pirmos dalies pabaigoje pa
dainavo šias dainas: Ko taip nu
liūdus, o Dana — J. Gaidelio, 
Barkarolė — Offenbacbo, Mer
gelė miela — B. Baumilo, Ra- 
movėnų maršas — E. Gailevi- 
čiaus, Lauksiu tavęs ateinant — 

■ A. Raudonikio.
Po pertraukos antrąją dalį bai

gė šiomis dainomis: Tik tave — 
jĮ. Gaidelio, Živągo. valsas^-, Jar- 
re,Tu neužmiršk — A. Raudo
nikio, Užstalės daina — solo dai
navo N. Lingertaitis, Vilties 
daina — J. Gaidelio, Ten už kal
nų — B. Gorbulskio.

Bisui padainavo tris dainas: 
Aš nupirksiu batukus, Pievos 
žalios, Mes keliaujam, iškylau- 
jam.

Visas dainas harmonizavo ir 
sekstetui pritaikė J. Gaidelis. 
Dainos daugumoje estradinio 
pobūdžio, skambėjo lengvai ir 
patraukliai. Sekstetas dainuoja 
su nuotaika ir žaismingai.

New Yorko šokėjai
Antrąją šio koncerto dalį atli

ko New Yorko tautinių šokių an
samblis Tryptinis, kuriam sėk- 
migai vadovauja Jadvyga Matu
laitienė. Ansamblis kasmet kei
čias. Ir dabar jame daug naujo 
jaunimo- Tai ir džiugina visus, 
kad jaunimas ateina, dirba ir la
vinasi.

BALTIMORE, MD 

gruodžio 3 atvyko į Šv. Alfon
so bažnyčią ir parapijos vaiku
čiam suteikė sutvirtinimo sakra
mentą. Mokyklos vaikučiai gra
žiai giedojo per ceremonijas.

Daina, Baltimorės mišrus 
choras, repetuoja kiekvieną ket
virtadienio vakarą. Ruošiamos 
dainos ateinančiam koncertui ir 
giesmės, kurias giedos Kalėdų 
naktį Šv. Alfonso bažnyčioj. Re
peticijos vyksta Lietuvių Svetai-

Holy B

KELIONĖS I LIETUVĄ —1981
eigą. Vakare suvažiavimo daly*

Petersburgo apylinkė* valdyba

veikslų komediją “Uošvė į na-. grupė Banga ir vaidybos bflre-

apygardos valdyba ir apylinkių 
atstovai. JAV LB tarybos narė

bibliotekai. Dabar veikia šie 
meniniai vienetai: klubo miš
rus choras, moterų Dainos

gos ir sunkios ligos mirė gruo
džio 1 Franklin Sųuare ligoni-

ryti paprastas taupymo sąskai-

mI
» .y- M

r?

audėjėlę, kubilą, šokius akorde
onu gražiai palydėjo Maureen 
Vaywaid, lietuvaitė iš Michi- 
gano.

Pabaigoje į sceną sukviesta ir 
Tryptinis ir Bostono sekstetas. 
A. Vakselis, Liet Kultūros Fon-

LB VISUOMENINĖJ VEIKLOJ
Aušra Zenr, JAV LB krašto 

toriui Charles Peroy (resp.-Ill.), 
būsimam JAV senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininkui, 
vykstant į Maskvą, įteikė dešim
ties ilgamečių lietuvių politinių 
kalinių sąrašą ir prašė jį Krem
liuj tarpininkauti dėl jų paleidi
mo.

Teresės Gečienės, Philadel- 
phijos LB aphlinkės pirminin
kės, laišką redakcijai lapkričio 
26 išspausdino The Philadel- 
phia Evening Bulletin. Laiške ji 
atkreipia dėmesį į padarytą klai
dą recenzijoj apie Erdmano “Sa
vižudį”, kurioj režisorius Jonas 
Jurašas vadinamas rusu. Pami
nėjus, kad Lietuvą ištikęs toks 
pat likimas, kaip šių dienų Af
ganistaną, T. Gečienė iškelia Ju
rašo lietuvišką tautybę ir prime
na sovietinių cenzorių vykdytą 
jo pastatymų cenzūrą, privertu
sią jį protestuoti ir palikti savo 
tėvynę.

Aušros Zenr, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkės, rū
pesčiu pasiųsti laiškai būsimo- 
sios JAV administracijos vado
vam — prez. R. Reagan, vice- 
prez. G. Bush, Baltųjų Rūmų 
štabo viršininkui J. Baker, presą- j js teigiamai vertina rašytojo To-

mo Venclovos atvykimą į Madn- 
dą; turimos plačios pažintys so
vietinių disidentų tarpe Venclo
vai sudarė galimybę plačiai 
iškelti Lietuvą liečiančias prob
lemas.

Philadelphijos amerikiečių 
laikraščiuose plačiai nuskam
bėjo vietos latvių liuteronų kle
bono kun. Maris Kirsons veikla 
Madride. Kaip skelbta, šis kuni
gas į venas suleido kraujo švirkš
tus ir Madrido konferencijos ati
darymo dieną, atsistojęs aikštėj 
prieš konferencijos rūmus, savo 
kraują liejo ant pamintos Sov. 
Sąjungos vėliavos. Rimantas 
Stirbys, JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungos centro valdybos 
vicepirmininkas ir LB žiniaraš
čio Bridges vyriausias redakto-

dento patarėJtri E.'Meese arres- 
publikorių partijos centro komi
teto vicepirm. D. Lewis — pa
sveikinant juos su sėkmingais 
rinkimų rezultatais ir prašant 
Baltuosiuose Rūmuose turėti 
prezidento patarėjo tautybių rei
kalam postą, kaip yra buvę pre
zidentų G. Fordo ir J. Carterio 
prezidentavimo laikais.

Albina Lipčienė, JAV LB 
Connecticut apygardos pirmi
ninkė, informuoja JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybą,kad 
lietuvių remti kandidatai rinki
mus laimėjo. Larry DeNardis 
buvo išrinktas į JAV atstovų 
rūmus, o Christopher Dodd — į 
JAV senatą. “Dabar stengsi
mės jiem neleisti užmiršti, kad 
juos rėmėm”, rašo A. Lipčienė. 
Apygardos valdyba nutarė

ST. PETERSBURG, Fla
Floridos Amerikos Lietuvių 

klubo metinis narių susirinki
mas įvyko lapkričio 8. Dalyvavo 
158 nariai. Iš pranešimų suži
nota, kad dabar klube yra 428 
nariai, šiais metais klubą aplan
kė 806 svečiai, klubo knygyne 
yra 699 knygos. Klubo pirm. 
K Jnrgėla pranešė, jog klubo 
kultūrinė veikla šiais metais bu
vusi gyva ir įvairi. Be savo me
ninių vienetų pasirodymų, dar 
turėta eilė koncertų, minėjimų, 
dvi meno parodos, sėkmingai 
dalyvauta tarptautiniame festi
valyje, jaunimo šokių grupė 
Banga dalyvavo šeštojoj lietuvių 
tautinių šokių šventėj, įteikta 
Encyclopedia Lituanica uni-

širdžiai

o dar jokio val- 
neturėjo pro- 

tifr užvalgyti. Visi

abiem išrinktiesiem padovanoti 
LB lėšomis išleistą dr. T. Remei- 
kio knygą “Opposition to Soviet 
Ruleto Lithuania, 1945-1980”.

meninių reikalų tarybos narys, 
iki gruodžio 19 bus Madride, 
kur dalyvauja kaip JAV delega
tas Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoj. Bend
radarbiam rašytuose laiškuose 
jis teigia, kad esąs patenkintas 
ir maloniai nustebintas kieta 
delegacijos laikysena prieš 
sovietus. Ypač šiltai atsiliepia 
apie delegacijos kopirmininką 
Griffin Bell, kuris yra gerai, susi
pažinęs su baltų padėtim ir sten
giasi jiem padėti. Būdamas dele
gacijos nariu, Česonis turėjo 
galimybę susipažinti su Ispani
jos min. pirmininku A. Sua- 
rez, atvykusiu buvusiu Vakarų 
Vokietijos kancleriu Willy 
Brandt ir kitais. Lietuvą liečian
čiuose reikaluose jis daug para
mos sulaukė iš JAV Helsinkio 
komiteto egzekutyvinio štabo 
direktoriaus Spencer Oliver. 
Priklausydamas prie konferen
cijos “principų” komisijos, Če
sonis turėjo galimybę paliesti vi
sus Helsinkio akto klausimus.

Bendros Kūčios klube rengia
mos gruodžio 24. Jomis rūpinasi 
E. Purtulienė, A. Kruliltienė ir 
V. Kriaučiūnas.

Naujų Metų sutikimas klubo 
rengiamas gruodžio 31.

JAV LB Floridos apygardos 
suvažiavimas įvyko lapkričio 6 
Lietuvių klubo salėj. Suvažiavi
mui vadovavo apygardos pirm. 
K Gimžauskas. Atsilankęs JAV 
LB tarybos prezidiumo pirm. 

rius, lapkričio 21 The Fhila- 
delphia Inųuirer paskelbė laišką 
redakcijai, pavadintą “Baltic op- 
pression — Bloody legacy spark- 
ed protest”. Tame laiške jis tei
gia, jog “Madridas dar kartą įro
dė, kad laisvės siekimas per
rėkia baimės jausmą”, o “kanki
niai solistai per 40 metų laiko
tarpį yra gelbėjami ryžtingų cho
rų”, “kurių balsai bus išgirsti, 
ir. .. kiekvienas Maskvos stik
las vieną dieną nuo trumpečių 
garso išbyrės”. Primena politinį 
kalinį Viktorą Petkų, 45 pabal- 
tiečių peticiją, JAV vyriausybės 
vykdomą Pabaltijo valstybių 
okupacijos , nepripažinimo poli
tiką ir iškelia svarbą kiekvienam 
amerikiečiui ir naujam išrinktam 
prezidentui darbuotis, kad žmo
gaus ir tautų teisės nė viena-

SKAUTŲ KOČIOSE

Tradicinės skautų kūčios bu
vo gruodžio 13, šeštadienį, Kul
tūros Židiny. Svečių susirinko 
per 200. Atsilankė ir Vladas Ša
kalys, Simas ir Genė Kudirkos, 
klėb. kun. J. Pakalniškis. Kūčių 
maistą parengė vyr. skaučių ži- 

•kėi baito Irena- VilgalienėPfvai- 

skaučių tuntai — Tauro ir Ne
ringos. Šližikus kepė skautės, 
vadovaujamos Eleonoros Jan
kauskienės.

Kūčios prasidėjo kalėdinės 
žvakės įnešimu. Buvo atnešta 
didelė žvakė, papuošta eglėša- 
kiais, kaspinais. Ją palydėjo ke
letas skaučių, skautų. Visi su
stojo prie scenos ir čia sukalbėjo 
šv. Pranciškaus maldą už taiką. 
Kiekvienas skautas pasakė tik 
dalį tos maldos ir nuo didžiosios 
žvakės užsidegė savo žvakutę. 
Atkalbėję maldą, visi skautai 
degančias žvakes nunešė prie 
stalų, o didžiąją žvakę padėjo ant 
svečių stalo.

Maldą sukalbėjo skautų kape
lionas Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM. Tada prasidėjo paplotėlių 
laužymas, sveikinimasis su 
šventėmis.

Jaunesnieji skautai suvaidino 
kalėdinį vaizdelį ~ Betliejų. 
Juos parengė Vida Jankaus
kienė.

Visą programą pravedė Birutė 
Kidolienė. Ji pristatė ir svečius, 
pakvietė Vladą Šakalį tarti svei
kinimo žodelį, įteikė žymenius 
bei ordinus apdovanotiem. Tė
vynės dukros žymeniu apdova- 

už nuopelnus apdovanoti Vladas 
Sidas ir Vytautas Kidolis.

Vyr. skaučių Vilijos iniciaty- 
tyva sugiedota keletas kalėdinių 
gfesmių. Po visų valgių, jaunieji 
turėjo progos dar pažaisti, o vy
resnieji sutvarkė salę, (p.į.) 

me pasaulio kampe nebūtų pa
žeistos.

Vladui šakaliui lankantis Phi- 
ladelphijcj, JAV LB Philadelphi- 
jos apylinkės valdybos vice
pirmininkė Rima Mironienė su
darė kontaktus su United Press 
International žinių agentūra dėl 
Šakalio “odisėjos” išgarsinimo 
amerikiečių spaudoj. Vietos UPI 
biuro viršininkui latviui 
Emil Sveilis talkinant, buvo 
paruoštas 2000 žodžių ilgumo 
straipsnis apie šakalį. Prie 
straipsnio prijungta Šakalio nuo
trauka ir žemėlapis, rodąs, kur 
yra Lietuva Gruodžio 5 straips
nį UPI išsiuntinėjo jos patar
navimu besinaudojantiem laik
raščiam. Tikimasi, kad straipsnis 
apie Šakalį bus išspausdintas ke
liuose šimtuose Amerikos laik
raščių.

JAV atstovų rūmų narys kong
resmenas Charles F. Dougherty 
(resp. — Ferma.), vadovavęs 
JAV kongrese akcijai užtikrinti 
ilgametį Lietuvos diplomatinės 
tarnybos tęstinumą JAV-ėse, pa
kvietė JAV LB visuomeninių

Laisvės Žiburio radijo koncerte programą atliko Los Angeles 
jaunimo ansamblis Viva Europa. Dainuoja iš k. Vida Poli- 
kaitytė ir Daina Gudauskaitė. Nuotr. v. Maželio

DIDELĖ NAUJIENA TAUPYTOJAM

Lietuvių Kredito Unija Kasa 
praneša, kad Kredito Unijom yra 
suteikta privilegija išduoti Mo- 
ney Market Certificates, kurie 
taupytojam neša labai aukštus 
procentus. Šiuo metu Kasoje 
galima investuoti 10,000 dolerių 
ir uždirbti 15.3% palūkanas, ar
ba 15.89% palūkanas, paliekant 
pagrindinį kapitalą ir visą prie
auglį pilniem metam. Tai yra 
jau tikrai didelis laimėjimas yisų 
taupytojų labui kovoje prieš in
fliacijos pasekmes.

tuoti į Share Certifikates 500 
dolerių kiekiais trumpesniam 
terminam su 123% efektyviom 

—sija

reikalų tarybos pirmininką inž. 
Algimantą Gečį įsijungti į pata
riamąją komisiją kandidatam į 
JAV karines akademijas atrinkti. 
A Gečys kvietimą priėmė.

ryšininkas Washingtone, gruo
džio 5 tarėsi su Amerikos Len
kų Kongreso vykdomuoju vice
pirmininku Washingtone L. Wa- 
lentinowicz. Svarstyti dabarties 
įvykiai Lenkijoj, ir pažadėta LB 
talka, kreipiantis į JAV valdžios 
įstaigas.

— Lietuvių Bendruomenės li
teratūros premijos vertinimo ko
misija sudaryta tokios sudėties: 
Balys Gaidžiūnas ir Vytautas 
Volertas — Lietuvių Rašytojų 
dr-jos atstovai, dr. Danguolė Ta- 
mulionytė, dr. Rimvydas 
Šilbajoris ir Viktoras Mariūnas 
— JAV LB Kultūros Tarybos at
stovai.

— Premijų įteikimas, orga
nizuojamas JAV LB Kultūros 
Tarybos, įvyks gegužės 17 
Clevelande.

tas ir gauti 7% palūkanas, kai 
bankai už tokias sąskaitas duoda 
tiktai 5.5 procentų.

Taip pat reikia pažymėti, kad 
paskolų kainos bankuose yra ne
paprastai pakilusios, o Kasoje 
galima skolintis tik su 15% palū
kanom. Perkant naujus automo
bilius Kasoje paskolų procentas 
yra tiktai 13%.

Visi New Yorko ir apylinkės 
lietuviai gali taupyti Kasos ko- 

nuo kelių dolerių iki keliasde- 

kooperatyvo nariais, gali lengvo
mis sąlygomis skolintis įvairiem 
asmeniškiem, arba ekonomi
niam reikalam. Dėl smulkesnių 
žinių skambinti 212 441-6799.
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ARKIVYSKUPĄ JURGJ 
MATULAITJ-MATULEVIČIŲ

DARRMINKUI 
PAREMTIAUKOJO

“Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis Matulevičius — Užrašai”. 
2.50 dol.

Stasys Yla, “Jurgis Matulai
tis”. 7.00 dol.

Dr. A. Kučas, “Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius”. 
$15.00 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

dalimi prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

37 dol. — B. B. Tender, 
1 Wellesley, Mass.

29 dol. — V. W. McGinty, 
Edison, NJ.

Po 27 dol. — D. Bajorūnas, 
New York, N.Y., O. Ivaškienė, 
So. Boston, Mass.,

24 doL — E. Ramančionis,

Woodmren, N.Y.
20 ooL — E. Mileris, Wood- 

havetM.Y.
16 dol. — A. Baltrūnas, Brook

lyn, M.
Poli <loL —M. Darey, Co- 

lonia M J., dr? A. Grushnys, 
Wichti, Xans., S. Sližys, Ridge- 
wood M.Y., dr. J. Bachulus, 
Brunmck, Me., V. Banevičius,

Ellkcrt City, Md., J. Shukys, 
Chattai, N.J., A. Matus, Shaker 
Heighs, 0h., J. Galinis, Rich
mond Hill, N.Y., R- Vaičaitis, 
WestNyack, N.Y.

lldol. —B. Tutinas, Oneonta,

N.Y. lyn, N.Y., E. Žižniauskas, Can-
Pb 10 doL — E. Scerma, Lex- Mass., D. Kasper, Brock-

iagton, Mass., dr. D. Mažeika, Mass., B. Paliulionis, Ci-

ne, Fla., C. Lapinskas, Worces- 
ter, Mass., H. Gineiti*, Dor
chester, Mass., J. Tumas, Har- 
rison, N.J., V. Zenkus, W. Brid-

Nidos leidyklos išleistas ka
lendorius 1981 metam su kas
dien nuplėšiamais lapukais jau 
gaunamas Darbininko admi
nistracijoj. Su persiuntimu 7 
dol.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

I •

Susiv. mvo nariam*^moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičiŲ.

Nor| įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), WiMces Barte, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuvis i kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELf, 212 Elderts Lano, Woodhaven, N.Y. 11421, tai. Ml 7-4837.

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
LIETUVIAMS

Ateikite, arba raštu kreipkitės šiuo adresu: 
86-01 114 St Richmond Hill, N.Y. 11418 

arba paskambinkite (212) 441-6799 
Čia mokamos aukščiausios palūkanos: 

7% už nuolatines santaupas
ir šiuo metu 12.5% už Share Certificates, 

lM?ney Market Certificates
Čia taip pat lengvomis sįly^orhis dtiddaiDOs 

paskolos ir suteikiami finansiniai patarimai visiem 
lietuviam.

Kasoje kiekvieno asmens santaupos Federal- 
nių Įstaigų apdraustos iki 100,000 dolerių sumos.

Kasos įstaiga savaitės dienomis veikia iki 9 vai. 
vakaro, o penktadieniais iki 6 vai. ir šeštadieniais 
iki 5 vai.

Kasoje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečias.

NAUJI
LEIDINIAI

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20doL

J. Kapačinskas, Spaudos ba
ruose. 8 dol.

A. Tyraiolis, Novalio himnai 
nakčiai. S dol.

Opposition to Soviet Rule in 
Litiniais 1945-1980, by T. Re- 
meikis— 15 dol.

Litliuanian Pioneer Priest bf 
New England, by W. Wolkovich 
— 6 dol.

Etemal dream, by L. Andrie- 
kus -6 dol.

Merkelis Giedraitis. 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

J. Purinas, Prof. P. Avižonis, 
kietais viršeliais. 15 dol.

A. Budreckis, Rytų Lietuva, 
. kietais viršeliais. 15 dol.

N.A Dičpetris, Trys dienos 
pasauly, kietais viršeliais. 8 dol.

P. Gairčys, Ispanų novelės. 
10 dol

P. Naujokaitis, Kalbininkas J. 
Senkus. 5 dol.

A VaižSiulaitis, Ir atlėkė vo
lungė, eilės, 4 dol.

V. Franlcienė, Pasakų pasaulis. 
3 dol.

Rinkini jaunimui Nr. 1 ir Nr.
2 po 1.50 dol. Rašytojų kūry
bos ištraukos.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207. - 4

Po 7 dol. — U. .Matulionis, 
Brooklyn, N.Yi,. D.’ Pocius, 
Brooklyn, N.Y^ V. Juozokas, 
Newington, Corin., J. Walentu- 
kiewicz, So. Boston, Mass., K. 
Miklas, Great Neck, N.Y., V. 
Burdulis, Worcester, Mass., 
kun. A. Babonas, Detroit, Mich., 
B. Babarskas, Miami, Fla., M. 
Petrauskienė, Hartford, Conn., 
B. Strikaitis, Rochester, N.Y., A. 
Karasa, Tampa, Fla., L. Petu- 
chovas, Linden, NJ?J- Smols- ( 
kis, Waterbury, Conn., J. Belic- 
kas, Woodhaven, N.Y., A. Gobu- 
žas, Maspeth, N.Y., J. Karys, 
Bridgeport, Conn., M. Zirlys, 
Rochester, N.Y., S. Nutautas, 
Woodhaven, N.Y., A. Žvinys, 
Great Neck, N.Y., B. Ramanaus
kas, Woodhaven, N.Y., W. Rup- i 
šys, Brockton, Mass., S. Palionis, ’ 
Brooklyn, N.Y.

6 dol. — J. Urbanavičiūtė, 
Spring Valley, N.Y.

Po 5 dol. — K. Šventoraitie- 
nė, Woodhaven, N.Y., J. Mauru
kas, Surfšide, Fla., J. Šišas, 
Glendale, Calif., A. Čepėnas, 
Chicago, III., V. Geibavičius,- 
Woodhaven, N.Y., A Ustjanaus- 
kas, W. Hartford, Conn., S. Kup
rys, Chicago, III., J. Tamašaus
kas, Worcester, Mass., J. Mas
keliūnas, Worcester, Mass., A. 
Krulikas, St Petersburgh Beach, 
Fla., R. Masiulionis, Buffalo, 
N.Y., V. Banevičius, Philadel- 
phia, Pa., dr. A. Janačienė, Yon- 
kers, N.Y., A. Šumeika, Hart
ford, Conn.

Po 4 dol. — P. Bajoraitis, 
Hamburg, W. Germany, L. Vi- 
tėnas, Hartford, Conn.

3.50 dol. — V. Alantas, Det
roit, Mich.

Po 3 dol. — I. Stucius, Rich
mond Hill, N.Y., J. Ambrizas, 
Chicago, III., O. Adams, Brook-

sadena, Fla., J. Mikaila, Troy, 
Midi., A. Budzinauskas, Water- 
bury, Conn., Sister of J. Cruc., 
Brockton, Mass., 
Keamy, N.J.

Po 2 dol. — J. 
Amboy, N.J., P. 
New Britain, Conn., S. Grušaus- 
kas, New Britain, Conn., J. Vaič- 
jurgis, Dorchester, Mass., D. 
Baltienė, Milton, Mass., E. Jan
kauskienė, Woodhaven, N.Y., E. 
Zailskas, Brooklyn, N.Y., N. 
Gust, Simsbury, Conn., A. Du
bauskas, Cambridge, .Mass., A. 
Nakutis, St Petersburg, Fla., P. 
Kiškūnas, Lewiston, Me., P. 
Kliorys, S. Euclid, Oh., R. Bud- 
reika, W. Roxbury, Mass., A. 
Beard, Forest Hills, N.Y., V. 
Budnikas, Elizabeth, N.J>, J. Ur- 
baitis, Kane, Pa., L. Krasauskas, 
Waterbury, Conn., L. Rimkus, 
Parlin, N.J., S. Dzikas, Melbour-

J. Vaidinis,

Marcis, So. 
Rizauckas,

Woodhaven, N.Y., kun. C. Balu
tis, Darby, Pa., O. Andriuške
vičius, Sterling Hts., Mich., H. 
Golden, Wilkęs-Barre, Pa., S. 
Ruokis, Ozone Park, N.Y., A. Pa
liulis, Dorchester, Mass., A. 
Svalbonas, Richmond Hill, N.Y., 
A. Zailskas, Chicago, III., A. 
Lauraitis, Linden, N.J., S. Straz
das, Linden, N.J., B. Venckus, 
Newark, NJ., A. Giniotis, Chi
cago, III., M. Kiemaitis, Gulf- 
port, Fla., L. Adomkaitis, Dor
chester, Mass., M. Žilinskienė, 
So. Boston, Mass.

Po 1 dol. — P. Rakutis, Brock- 
ton, Mass., I. Sirutavičius, So. 
Boston, Mass., A. Kabasin, Ams- 
terdam, N.Y., J. Navikas, E. 
Hartford, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA 
DAYTONA BEACH, FLORIDA!

RIVERVVOOD
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA.

NAUJA, GRAŽIAI PLANUOJAMA GYVENVIETĖ.
IDEALI VISAIS ATŽVILGIAIS VIETA LIETUVIAMS GYVENTI.
IKI ATLANTO VANDENYNO TIK 5 MYLIOS.
PLANUOJAMA “LITHUANIAN V1LLAGE”.
{VAIRAUS IŠPLANAVIMO NAMAL
AUKŠTA NAMŲ KOKYBĖ, KAINOS PRIEINAMOS.
UŽTIKRINTAS INVESTAVIMAS.
GYVENSITE RAMIOJE, GAMTOS PRIEGLOBSČIO
SUPAMOJE, APLINKOJE.
SPRENDIMĄ DARYKITE DABAR!

INFORMACIJAS TEIKIA: ADOLFAS ANDRULIS. 
7 TALO CIRCLE, PORT ORANGE, FLA. 32018 
TELEF. 904 761-3625

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

SPECIALUS SIUNTINYS 1—1980
Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš

kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vttnonė medžiaga suknelei; vyriškas arba 
moteriškas megztinis; komplektas moteriškų nailoninių 
apatinių arba vyriški geresni marškiniai; “Wrangler*’ arba 
“Levi” jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; crimplene* 
medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem sukne
lėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.

šio siuntinio kaina su muitu Ir persiuntimu------ $300.00
Taip pat'dar galima J šį siuntinį dadėti 0 svarus prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 m. ir dirbtinio minko kalHo 

2.75 m.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kai skrido baltos burės, {vai
rūs solistai dainuoja B. Gorbuls- 
kio 14 estradinių dainų. 8 dol.

Aš tau saulėtos vasros linkiu. 
S. Klmitė-Pautėnienė dainuoja 
B. Goibulsldo dainas. 8 dol.

Valio jaunystei. Los Angeles 
LB jaunimo ansamblis Spindu
lys įdainavo 11 įvairių lietuviš
kų dainų. 8 dol.

Lik sveikas. Raiša Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

Visas šias plokšteles išleido 
Gintaras, Hollywood, Calif. Per
siuntimui pridedama 1 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj, 341HEighland Blvd., Brook
lyn, NL 11207.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS ŠPECIALTBĖS..,, į >

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir Įriti produktai
\ Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
New Yorfca: 1854 2nd Av«. (85-M St) — TR 9-3047 
RMg«wood«: 56-54 MytS* Avmmm — VA 1-796* 
AMoriMe: 2*-28 Steimray 8tr««t — AS 4-3210 
Horai Park, LX: 250-17 Hfltelde Ava. — 343-411*

Fhiahinga: 41-06 Makt Strvvt — Hl 5-2552 
WNt» Ptom, N. Y„ Thv Omm PMt —

200 Hammon An — T«L: 914-249-022*

Ž DALIA ĄŽUOUENĖ — Tai. (212) 238-0129

DOVANA JAI AR JAM 
MEDAUJONAS — aUabrin* Vytis

6- - - - 6- 6 -6 -(yra prainy krokui)
VYRIŠKAS ŽIEDAS SU VYriM — SMabririto *35

Nanuat, N. Y., Nanuat Mai Shopplng Cant, 
Roata 59 —Tai. 914 *23-4265

Farmlngton, Conn: Mana and Frltz Dali 
270 Farmlngton Ava. — 203-877-7000

Tvl: *17 799-28*5

.M ' ....... U . j ■■■ — ' ' " ■

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Alešsandravlčlus,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.
viršus,' dhbtinio kailio pamušalas, sveria 5 sv------ $280X10

Dirbtinio minko kaMs moteriškam paltui, sveria 8 sv_$i 00.00

Goresni marškiniai

9TM

Engta*. T«L 01 4B0 2802.

Vyriškas arba moteriškas megztinis

BALTIC STORES&CO 
(Z. Juras)

43.00 
3^0 

1400 
1X00 
21.00 
«ooę

11MS 
«7Ot

118*08 Myrio Avonue 
Richmond HM, N.Y. 11418

nluj Ir ekskursijom* J Kauną Ir 
Trakus

birželio 14-28, IMI

LIAUDIES 
INSTRUMENTŲ 

KURSAI. 
LIETUVOJ

Kanklės — Birbynės — Skudučiai
SKAMBINTI: (212J 441-0009

tu* Marti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

BALTICTOURS

J
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bar vėl skelbiame dalį aukoju
sių asmenų arba organizacijų:

80 dol. — Alina Žuras, Ro- 
chester, N.Y.

65 dol. — O. Kreivėnienė, Mė
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NEW YORKE t PROGA 
į APDOVANOJO

-,v. ••

su žmona iš Argentinos į Švedi
ją, kur jis pastoviai gyvena, 
gruodžio 15-16 buvo sustojęs 
New Yorke. Svečiavosi pas G. 
ir R. Ruzgus. Apžiūrėjo miestą, 
lankėsi ir Kultūros Židinyje, 
Darbininko redakcijoj. { Švediją 
išskrido gruodžio 16 vakare.

Apreiškimo parapijos choras 
gruodžio 14 į svečius buvo pa
sikvietęs N.Y. vyrų chorą Perkū
ną. Abu chorai gražiai giedojo 
mišių metu. Dievo Avinėlį atliko 
kvartetas: sopranas — Rasa Bo- 
belytė, altas — Birutė Malinaus
kienė, tenoras Viktoras Ralys, 
bosas — Petras Tutinas. Visam 
giedojimui vadovavo šių abiejų 
chorų dirigentas. Po pamaldų 
viršutinėje parapijos salėje buvo 
choro kalėdinės vaišės. Chore 
yra viena choristė iš Korėjos. 
Vaišių metu ji padainavo solo. 
Buvo ir Kalėdų senis (A. Luko- 
šęvičius) su dovanomis, buvo ir 
nuotaikingas nykštukas — Rasa 
Bbbelytė. Drauge visi padai
navo, pasilinksmino, pasišoko. 
Apsilankė abu parapijos kuni
gai. Klebonas kun. J. Pakalniš
kį s padėkojo visiem už gražų 
giedojimą. Pobūvis praėjo gra
žioje, pakilioje Kalėdų švenčių 
nuotaikoje.

5
Romas Kezys, Laisvės Žiburio 

radijo vedėjas, gruodžio 14, sek
madienį, Kultūros Židinyje su
rengė vaišes — popietę visiem 
savo talkininkam, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prte ru
dens vakaro-koncerto suren
gimo. Atsilankė apie 40 žmonių. 
Čia vaišes surengė Romo mamy
tė Eugenija Kezienė su savo 
talkininkėm. Vaišes pravedė 
radijo klubo pirmininkas Anta
nas Diržys. Invokaciją sukalbėjo 
Darbininko redaktorius Tėv. 
Kornelijus Bučmys, OFM. Vai
nių metu, užkandžiaunant prie 
stalų, buvo ir humoristinė, leng
vos nuotaikos programa. Čia 
Paulius Jurkus paskaitė links
mos poemos “Kiškis Piškis” iš
traukėlę, o Vitalis Žukauskas pa
pasakojo linksmų istorijų, anek
dotų. Susirinkę gražiai padaina
vo, vadovaujami paties Romo 
Kezio. Į vaišes atsilankė ir kal
bėjo Vladas Šakalys bei Simas 
Kudirka.

VACLOVUI DOMEIKAI
staiga mirus, Kanadoje, mieliems dr. Stefai ir Adolfui 
Dlmams, netekus mylimo brolio ir svainio, reiktame gi
lių Ir nuoširdžią užuojautą

Marina ir Zigmas Raulinaičiai
nras.

Uetahi pranciškonai toL

sielis, Vi. Jankienė, Kazė Pliuš-
MkraAįšM* — kuNOroe žur-

WASHINGTON: $39.09 —

TRAN8-ATLANTTC TRAVEL SERVICE, INO,
čiūnas.

1981

valdyba. $1454)8 — CŪvebndo

Citizen s Club, narių aukas.

š pakaus kai, Jonas Skladaitis, 
kun. P. J. Ališauskas, Ona Puo
džiūnas, John Karlavageris, 
Jacųuiline Reigel, Bronė Im-

S. Bendžiai, Starkų šeima. 
$104)0 — Bemie Jasin, Danutė

WISCONSIN: $15.00 — kun. 
Antanas Žvinklys.

CANADA: $39.99 — Ilona 
Maziliauskienė, $29.99 — V. 
Monstvilas, $104)0 — A. Brazys.

biliai, Ona ir Gema Kreivėnas, 
V. Bigenis, Dragūnų šeima, Ka

LB
Ū

N
U

.* '*•*- J'r'
-’V

mutis ir Daiva Rudžiai, Liudas

rapijos salėj. Bilietas 5 dol as
meniui. Vaikai iki 12 metų da-

Lietuvių Fronto Bičiulių su-

nūs, Kennebunkporte, Maine 
Prašoma registruotis tiesiog ra
šant ar skambinant? Lithuanian 
Franci seans, Kennebunkport, 
Maine 04046. Tele£ 207 967 
2011.

Genevieve Varick, Wood- 
haven, N.Y., Šv. Kalėdų proga 

50 dol. Darbininko spaudai. Ad
ministracija dėkoja už tokį 
prasmingą savo motinos prisimi
nimą.

Aušros Vartų parapija New 
Yorko ieško vargonininko, kuris 
galėtų groti sekmacfceniais 11 
vai. mišių metu. Naudojamos 
lietuvių, lotynų ir anglų kalbos.

administratoriui Fr. Bida. Jo te- 
lef. 212 255-2648.

Kalėdų plotkelės Aušros Var
tų parapiečiam bus pasiųstos 
paštu. Kreiptis: Our Lady of Vil
nius Rectory, 32 Dominick St, 
New York, N.Y. 10013. Pridėtos 
aukos bus panaudotos statyti pa
minklui neseniai mirusiam var
gonininkui M. Cibui.

Liudvikas Jurkūnas iš Wood- 
haveno, apmokėdamas Darbi; 
ninko prenumeratą, pri 
dol. auką kalendoriaus išlaidom 
mažinti ir spaudai paremti. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

želio 15.

Padėka
Gruodžio pirmą savaitę man 

teko praleisti Englewood, N.J., 
ligoninėj, kur man buvo pada
ryta abiejų kojų kaulų operacija. 
Sugrįžusi namo ir sveikdamS,*^ 
nuoširdžiu dėkingumu prisime
nu visus, man padėjusius, mane 
lankiusius ir guodusius.

Ypatingai dėkoju chirurgui dr. 
Joseph Salvatore, dr. Marijai Že
maitienei, kurios globoj buvau, 
ir Aleksui Žemaičiui. Dėkoju vi
siem už gėles ir korteles, jų tar
pe Lietuvių Darbininkų dr-jos 7 
kuopai. — Ona Juozėnienė

tas sveikina visus švenčių proga. Iš k. Zenonas Jūrys, 
Danutė Striugaitė, vadovas Vytautas Daugirdas ir Juozas 
Nakutavičhis.

KUN. V. DABUŠIUI 70 METŲ

Brooklyno lietuvių pranciško
nų vienuolyno aplinkoje gruo
džio 8 kun. Viktoras Dabušis 
atšventė 70 metų sukaktį. Tai 
nuostabios dinamikos, veiklos 
žemaitis nuo Raseinių. Kilęs iš 
Graužų kaimo, Girkalnio vals
čiaus, gimęs 1910 gruodžio 8, 
Raseiniuose lankė gimnaziją. 
Paskui įstojo į Kauno kunigų 
seminariją — į Vytauto Didžiojo 

iversiteto teologijos-filoso
fijoj fakulteto teologijos skyrių.

įgus įšventintas 1935 bir

Vikaravo 
Šv. Jurgio 
birželio buvo Katalikų Veikimo 
Centro Kauno rajono reikalų ve
dėjas, vėliau Pagirių klebonas. 
Iš ten 1944 pasitraukė į Vokieti
ją

Vokietijoje 1946-1951 buvo 
Schleswigo-Holsteino srities 
dekanas ir tautinio delegato įga
liotinis anglų žemoje.rtinis anglų žemoje. , ’ ii . . - , l ‘ organizuodamas leidinius, juos

Atvykęs f Ameriką“ 1951, dir-' *4? veikė ateitininkuose, buvo adminisUuodamas, talkindamas
bo Darbininko redakcijoje iki 
1952 gruodžio mėn. Paskui buvo 
vikaras Angelų Karalienės para
pijoje Brooklyne, dar kurį laiką 
dirbo ir Darbininko redakcijoje. 
Iš čia 1963 persikėlė į Paterso- 
ną, kur buvo vikaru, paskui 
klebonu Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj. Iš klebono pareigų pa
sitraukė š.m. liepos 1.

Amerikoje kun. V. Dabušis iš- 
vykstė plačią visuomeninę veik-

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
GYNIMO FONDUI AUKOJO:

PENNSYLVANIA: $100.00 — 
prelatas Juozas Neverauskas. 
$50.00 — Vytautas Černius, kun. 
Jurgis D. Degutis. $32.40 — 
Henrikas Misliauskas. $30.00 — 
Juzė Augaitytė, Izidorius Vasy- 
liūnas, $25.00 — Klara Gečas, 
Česlovas Tamašauskas, kun. K. 
Sakalauskas, Vyt ir Birutė Mu- 
raškai, Emilija Plavičiūtė, Violet 
ir Albert Uričiai, Victor ir Ona 
Šilėnai, Bagdonavičių šeima, 
Victor Balten, B. Mašalaitienė. 
$20.00 — Gudelių šeima, Snie- 

- ga Jurskis, Antanas Šalčiūnas, J.
Ardys, Stanley Koženiauskas, 
Antanas Peštenis. $15.00 — Te

Kun. Viktoras Dabušis, 
gruodžio 8 atšventęs 70 
metų sukaktį.

Ateitininkų Federacijos gen. 
sekretoriumi, Ateities žurnalo 
administratoriumi, Ateities lei
dyklos administratoriumi, Atei
tininkų federacijos vyriausios 
valdybos nariu. Daug įdėjo triū
so kuriant Dainavos stovyklą, 
organizavo jai stambiuosius rė
mėjus.

Veikė ir veikia Lietuvių 
Bendruomenėje, uoliai dirbo, 
kai ta LB buvo organizuojama

kas, Sušinskų šeima, Sisters 
of St. Casimir. $2.00 — 
Ona Halin, Skip Janonis. $1.00 
— John Wisnosky, John J. Mo
mento, Frances Shervilla, Natalie

Rodzavage, Julie Stelmokas, 
Anita M. Aransky, Colletti Cay- 
le, Anna Poška, Isabel Banonis, 
Beatriče Wasiey, Stanley Ro- 
maninsky, Ele ano r Wanyo, 
Mary Chenko, Greg Sekela, Do- 
lores Budelis Herbert, Joseph 
Spindle, Ęlaine Kehner, John 
Bragis, Jewel Wishka, Gudelių 
šeima, Anastazia Costello. $0.50
— Anne Mane Hufistuttler.

RHODE ISLAND: $30.00 — 
kun. Vaclovas Martiniais.

SOUTH CAROLINA: $25.00
— A. ir Ik. Skrupskeliai.

VDRGINlAj $50.00 — Sigitas 
Leimonas. $25.09 — dr. Danutė 
ir Joseph Hannon. $5.09—Stan-

Keamy, N|, Simo Kudirkos var
do šaulių hoiM New Yorke.

20 dol. -Sophie ir Tony Slye, 
Ozone Pd, 1MY., K. Ra^caus- 

vienerius metus. Ankstesni au- kas, Richm<i Hill, N.Y., Pet- 
kotojai jau buvo skelbti Itituo-

Angeles, Calif., kun. prof. Anta
nas Rubšys, Bronx, N.Y.

60 dol. — A. R Bražinskai, 
So. Orange, N.J.

50 dol. — P. Rozevičius, 
Woodhaven, N.Y., prel. J. Schar- 
nus, Newark, N.J., kun. Jonas 
Adomaitis, Ossineke, Mich.

40 dol. — Juozas ir Ona Gle- 
bauskai, So. Dennis, Mass.

25 dol. — Kazys Krušinskas,

EUZABETH, N J.

šaitadtonhtos mokyklos 
eglutė

Lituanistinės Vinco Kudirkos 
mokyklos mokinių kalėdinė eg
lutė įvyks gruodžio 20, šeštadie
nį, 11 vai. ryto Šv. Petro ir Po
vilo mokyklos patalpose. Progra
mą atliks mokyklos mokiniai, at
vyks ir Kalėdų senelis su dova
nom.

•Mokyklos tėvų komitetas ir 
. mokiniai kviečia atsilankyti ir 

mokyklos nelankančius vaikus 
bei visą lietuvių visuomenę ir 
pasidžiaugti kad ir nedaugelio 
mokinių pasiektais laimėjimais.

Amerikoje, buvo LB tarybos 
narys ir prezidiumo vicepirmi
ninkas.

Dabar uoliai darbuojasi Ku
nigų Vienybėje ir Liet Religi
nėje Šalpoje, telkdamas lėšas,

kun. K. Pugevičiui įvairiuose 
darbuose.

Visada judrus, veržlus, geras 
organizatorius. Visada mielas ir 
draugiškas. Ilgiausių metui (p.j.)

American Citizens Club centro 
valdyba, Lithuanian Charitable 
Society, Maironis Park, Shrews- 
bury, Mass.; JAV LB Waterbury, 
Conn. Apylinkės valdyba; JAV 
LB Grand Rapids, Mich. apylin
kės valdyba; Lietuvių Atgimimo 
Sąjūdis, Miami Florida; Chica- 
gos Ateitininkų Sendraugių sky
rius; Lithuanian American 
Council, Ine., Chicago, III., Atei
tininkų Federacijos valdyba. 
$50.00 — JAV LB Newark, New 
Jersey apylinkės valdyba; Lietu
vių .Veteranų Sąjunga Ramovė, 

_New York; Liet šaulių Sąjun
gos, DLK Kęstučio Šaulių kuo
pos valdyba, Racine, Wisconsin; 
Tautos Fondas; JAV LB Pater- 
son, New Jersey apylinkės val
dyba. $25.00 — JAV LB 
Marąuette Parko apylinkės val
dyba; Vyčių kuopos nr. 26 val
dyba, Worcester, Mass.; JAV LB 
Milwaukee apylinkės valdyba.* ‘ . Maus. «127. Talei. 298-9499.
$104)0 — Liet Moterų Fėcferar Parduotoms Darbininkas. Dfc 
cijos Philadelphijos klubas.

Šio sąrašo aukotojai aukojo

sė. Didžiausią sumą surinko 
Lietuvių Fronto Bičiuliai savo 
stovyklos metu, $19894)9.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir 18 teisiamųjų de
monstrantų.

ras Bielsku, Kidgewood, N.Y., 
St Balsys, Jrooklyn, N.Y.

apylinkių Amerikos Lietuvių 
Klubas.
- 10 dol, - V. Česnavičius, 
RichmondHill, N.Y., Agnės Ka
minskas, Fbiladelphia, Pa.

Visiem asmenim ir organizaci
jom, aukojusiam Darbininko su
kakties proga, nuoširdžiai dėko
ja Darbininko administra- 
nuoširdžiai dėkoja administra
cija. T iki ris, kad čia skelbia
mi ne paskutiniai aukotojai. Vi
sų talka laukiama.

m 
mm&s_

Rekolekcijos
Lapkričio 30 — gruodžio 3 

Šv. Petro lietuvių parapijos kleb. 
kun. Albertas Kontautas, susita
ręs su vyskupijos kurija, rengė 
keturių dienų rekolekcijas, ku- « 
rias angliškai pravedė kunigai iš 
vyskupijos, o lietuviškai prel. 
Vytautas Balčiūnas iš Putnam, 
Conn. Į šias rekolekcijas lankė
si gana gražu, s būrys lietuvių.

Naujujij anetų sutikimas
South Bostono Lietuvių Pilie

čių draugija šiais metais rengia 
specialia gražų Naujųjų Metų 
sutikimą Yra sudaryta speciali 
komisiją Inuriai vadovauja inž. 
Vytautas Eikinas, o vyr. šeimi
ninke yra Ona Eikinienė. Prie 
stalų patena-us penkios mergai
tės. Šilta vakarienė prasidės 9 
vai. vakaio, o vėliau bus ir šalti 
valgiai. Jokiai ir vjfišės vyks ikų 
2 vai. ryto. j’ t

Aukosslcautybės fondui
Lietuviikos Skautybės Fondui 

a.a. v.s. Miko Subačio atminimui 
tiesiogiai aulcojo: E. ir J. Amb
razaičiai, 0. ir A. Andriulioniai, 
Atlanto rajono vadas ir vadei
vos, Bacevičiai, A. ir St. Baltu- 
šiai, Danbruuslcų šeima, L.Č. 
ir Stp. Kiliuliai, Br. Kovas, L. ir 
V. Milukai, A. ir J. Monkai, 
Iz. ir P. Na.vazelskiai, I. ir K. 
Nenortai,}, ir R. Palubeckai, A. 
ir L. Ruižitinai, S. ir D. Šatai, 
E. ir St Vaškeliai, Br. ir J. Va
šiai.

Fondo vadovybė visiem auko
tojam nuoširdžiai dėkoja.

LAISVES VARPAS Sakma- 
dtonlaliH :3ū-12:10 vai. 740 
banga HWCAS 12:10-1:00 vaL 
1400 baiga ii WBET Vedėjas 
Petras Vilnia 173 Arthur St, 

589-7201
BOSTON, MASS. — >LYN * 

1399 bangos Mtan. nuo 1 iki 
1:30 vaLVmda S. k V. Minkai,

J. Labodis, Reda Vertas, Stasys

hia H.

P. ir S. Dideliai, šiugždžių Sei, — PLJS centro valdyba. $98M8 
ma, Algis Dilba, Richard F. van — JAV ir Kan. Liet. Fronto 
Wert, Fnmk D. Rugienius, Joe Bičiulių centro vaidyba; Vyčių 
Walacagave, Frances Boyle, kuopa nr. 144. $15928 — JAV

25 D. 
HAVBL8KV1CE. INC.



Duvyriįkį paltai yra likę Kul
tūros Židinio drabužinėje. Kas 
paliko, prašom atsiunti. Skam
binti administratoriui S. Kudar-

ir NaująMetą proga sveikina 
visus mielus draugus ir pažįs
tamus per Darbininko laikraštį.

džio24, Kūčįą vakare, 8 v. Mi
šios bus laikomos lotyniškai. 
Giedos parapijos (boras, vargo
nais gros muzikas Juozas Stan
kūnas- Išpežmčią lietuviškai ir

Marija ir Vitalis Žukauskai 
savo draugus ir pažįstamus

Simone ir Kazys Brazauskai 
iš Floridos sveikina draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdą, ir Naują 
Metą proga. Vietoj sveikinimo 
kortelią skiria auką Darbininkui

M. J. Savinis Šv. Kalėdą ir 
Naują Metą proga sveikina savo 
draugus ir pažįstamus. Šia proga 
skiria auką spaudai.

A. Maceikos rardobiblioteka 
Kultūros židinyje bus uždaryta 
Kalėdą ir N. Metą dieną.

Kalėdą eglute, rengiama Mai
ronio^ lituanistinės mokyklos, 
bus gruodžio 21, sekmadienį, 
Kutams Židmyje* Visi renkasi 
1:38 v. popiet, pati eglutės pro
grama bus 3 v. popiet. Mokiniai 
suvaidins. vaidinimą "Cirką”, 
pagiedos ketfa* bdMbėedr-gies-

80-35 87th Rd., Woodhaveb, 
N.Y. 11421. TeleC 29MJB85 
tadtoniais ir sekmadieniai po’Ž 
vaL popiet.

- -Joūm ir AnMttjė VžfBttAkiciai
- atriMeoaunė* I*S^OraRuSMEB SVcuLuh iii oliguS IT 

pažįstamus Kalėdą šventėse ir 
linki jiem viltingą Naująją Me
tą. Vietoj kalėdinią atviruką 
siuntinėjimo skiria auką Darbi
ninko spaudai.

Jonas ir Valerija Šflefldai svei-

tuoj po sumos,—kininsas su velione buvo gruo- 
- džio 16, antradienio vakare, pa
laidota gruodžio 17, trečia
dienį, iš Apreiškimo parapijos

nffiKętttttišJt Vbdas šti šeimo
mis. Velionė buvo karfirinko 
Leono Bilerio, ilgame
čio Kario administratoriaus, 
žmona. Jos vyras mirė prieš porą 
metą. Liko ir jos brolis, kun. 
Juozas Kisielius, salezietis, gy
venąs Meksikoje.

_laša. Lada Budrecko naujas 
adresas yra toks: Rev. L. Bud- 
redms, Matulaitis Home, RFD 
No. 1, Thurber Road, Putnam, 
Gan. 06260. Tek 203928-5338.

gruodžio 9, antrabenį, vyko pasy šias. Po mišią parapijos salėj ka- 
muziką Juozą Stankūną ir ten va ir lietuviški pyragaičiai.
norėjo tnrėti dainavSmopžmoką. La. VacforoDcusfaEar Svfe- 
Autobuse jam paridarė negera 
ir jį ištiko širdies priepuolis 
'Dar nuėjo pas mušeiką J; Stan
kūną, kinis j| tuoj nugabeno į 
Alerian Brothers Hospital ligo
ninę Elizabetbe. Tuoj buvo pa
guldytas ypatingos priežiūros 
skyriuje.

Lietuvidma taftas rengia
Liet. Kat. Moterą Sąjungos 29__ _____________ _
.kuopa gruodžio 21,' šį sekmadie- kienfes šermeninėje. Atsisvei- 
mį,^4Ž vai.
Apreiškimo parapijos salėje. Visi 
valgiai Ims pagaminti pagal lie
tuviškus kalėdinius papročius. 
Bilietą bus galima įsigyti prie 
^jiitto. Aula

mrimiL- • _ 1 Pu y4-- f - a f - n — -1- 1-1- MKBtNUo uramsuft BMKjnua 
gruodžio 20, šį šeštadienį, ren
kasi Kultūros Židiny. Bus gene- 
ralinė vaidinimo repeticija, 
drauge vyks ir pamokos. Darbas 
vyks nuo 9 iki I val.

mus Šv. Kalėdą proga ir linki 
vištom tam ugą Naiąąjų Metą. 
Užuot siuntę atvirukus skiria au
ką Darbininkui.

j^Atton, N.Y., sveikina gimines, 
(bangus ir bičiulius linkėdami 
Dievo palaimos bei sveikatos 
Narnose 1981 Metuose.

Veronika J. Količius, Pitts- 
burg, Pa., vietoj kalėdinią korte
są per Darbininką sveikina su 
Sv- Kalėdom ir Naujais Metais 

- visus savo:-gimines,- kaimynus, 
draugus ir bendradarbius. Vi
štom linki Dievo palaimos. .

Živilė, Algas ir Temas Batai 
sveikina draugus ir artimuosius

ga, linkėdami sveikatos, ramy
bės ir džiaugsmo.

Marga ir He& rftas Gineičiai 
švenčią proga sveikina visus 
savo draugus, gimines, p^sta^ 
mus bei Hįjentes irlinki Dievo 
palaimos bei sveikatos per išti
sus metus.

Irena ir Povilas Tylai Šv. Ka
lėdą ir Naują Metą proga svei
kina Bostono J. Vanagaičio šau
lių kuopos narius ir taip pat vi
sus pažįstamus linkėdami viso

gus ir pažįstamus fcei irsahi j-es. 
lanrearan aang i■ravesi, sck- 
mės ir sveikata biri krimin- 
giaurią 1981 mflą, vietoj atviru
ką siuričto auką Dur&i&Btai.

Marija ir VMM tMĮitaai 
sveriami savo gMriries, draugu? 
ir prietaras šv. Kalėdą ir 
Naująją Metą proga. Vištom 
linid daug sveikatos ir sėkmės 
gyvenime. Vietoj kalėdinią svei
kinimo kortelią skiria auką

Vaclovas Domeika, dr. Stefos 
Dimenės brolis, gyvenęs Kana
doje, staiga mirė gruodžio 14, 
ištiktas širdies priepuolio.

Osote BUerienė, ilgai ir sun
kiai sirgusi, mirė gruodžio 14. 
Buvo pašarvota MarftaŠalins-

New Torio opą horo

PERKŪNAS

' ĮretafrlfMtaitoiJam ainiai 
nuoširdžiai sveikina savo drau
gus biri pažįstamus švenčią 
proga ir vietoj kortelią skiria 
Kultūros Židiniui auką. -

Bcomė ir Petrės Macijauskai, 
Point Pleasant Beach, NJ., va
sarnamio savininkai, Su Šv. Ka
lėdomis ir Narutis 1981 metais

vak^bs nuoštodžtoi roeiktoe duoto dotyvhM ir bvousini ne

rtos bei joį fcimar, choro CaflUiilikni, bičtoltos ir draugara, 

Jtokėdtono otriem dSkregrettopi Krirteus Gtorimo fbenŽSę

JrJoMctug^ amram imi

sveBetan seno 
gus irartimno 
Kalėdą, iatoria

narią susuioJdmąĮ 
massausiū >8 ptifttmtfeiftt, iz30 
vaL vak. Kultūros Židiny. Klu
bas pasiuntė kvtotimris Atsieto 
nariam, bet no visą našią tnrir 
mi adresai. Tad ir asinėnil^b 
kvietimo negavę prašomi susi
rinkime dalyvauti.

N. Y., sveikina savo gimines, 
draugu*- ir btotidhis, linkėdamas 
puikios sve&atos, geros nuotai
kos, laimingą ir džiaugsmingą 
§v. Kalėdą. Ateinantieji metai 
tegul būna geresni už praėju
sius. Tegul ryžtas, viltys, taika 
ir vienybė neagdeidžia mūsą 
visą, dirbančiąją dėl Lietuvos 
laisvės.

V. Gudienė su šeima sveiki
na savo draugus ir artimuosius 
Šv. Kalėdą proga ir linki laimin
gą Namą Metą.

AmęMix ir Pririernibri 
iš Rockaway, N.J., Sv. Kalėdą 
ir Naują Metą proga sveikina 
Tėvus Pranciriomus ir visus pa
žįstamus. Ta proga skiria auką 
Kultūros Židiniui ir Darbinin
kui.

Janina GerdvBtonė savo (bau
gus ir pažįstamus sveikina Kalė
dą švenčią ir Naująjį Metą pro
ga, linki visiem sveikatos ir sėk
mės. Ta proga Darbininkui šią-




